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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Umum Tentang penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan

Pengertian penyelidikan sebagaimana yang tercantum dalam kitab Undang-

Undang Hukum acara pidana (KUHP) BAB 1 ketentuan umum pasal 1 butir (5)

yang berbunyi:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini”

 Dari penjelasan diatas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama 

yang dilakukan oleh aparat penegak hokum sebelum adanya sidik atau penyidikan. 

Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa 

laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh 

aparat agar dapat memperkuat secara hokum penindakan selanjutnya. Karena aparat 

tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, 

memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti 

pemulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan di awal. Hal ini dapat 

menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu 

informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia. 
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 Dalam bukunya M. Yahya Harahap SH, yang diberi judul “pembahasan 

Permasalahan dan Penerapan KUHAP” beliau menyatakan bahwa sebelum 

KUHAP berlaku “opsporningh” atau dalam istilah inggris disebut “investigation” 

merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali 

penyelidikan dapat kita samakan dengantindakan pengusutan (opsporing). Yang 

dimaksut tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa 

keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindakan pidana. 

Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (opsporningh) atau penyidikan 

selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batasan-batasan fungsi pengusutan 

dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidak tegasan dari segi 

pengertian dan tindakan1 

 Tuntutan hukum dan tanggungjawab moral yang demikian sekaligus 

menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, sebab kurangnya 

ketidak hati-hatian dalam penyelidikan bias membawa akibat yang fatal pada 

tingkatan penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan ke muka 

sidang peradilan. Sedangkan sebagaimana yang trdapat dalam KUHAP, 

terdakwa/tersangka behak menuntut ganti rugi rehabilitasi atas tindakan 

penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang berlawanan dengan 

hokum. Kalau begitu sangatlah beralasan untuk tidak melanjutkan suatu penyidikan 

kepada tingkat penyelidikan, jika fakta dan bukti belum memadahi di tangan 

penyidik. Apabila terjadi hal tersebut di atas, alangkah baiknya kegiatan tersebut 

                                                             
1 M. Yahya harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Jakarta, Pustaka kartini 
cetakan ke-2, 1998, hal 99. 
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dihentikan atau masih dapat dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukan 

kelengkapan fakta, keterangan dan barang bukti agar memadahi untuk melanjutkan 

penyidikan.2. 

1)  Aparat Penyelidik 

 Sebagaimana pasal 1 butir  4 KUHAP menyebutkan penyelidik adalah 

pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk melakukan penyelidikan. Tegasnya adalah setiap pejabat Polri. Maka 

dari itu, selain pejabat Polri tidak berwenang melakukan penyelidikan termasuk di 

dalamnya jaksa atau pejabat penegak hokum lainya. 

2) Fungsi dan Wewenang penyelidik 

 Fungsi dan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang diperinci pada 

pasal 5 KUHAP. Dalam buku Yahya Harahap, S.H, membagi dan menjelaskan 

fungsi dan wewenang aparat penyelidik dari dua sudut pandang yang berbeda sesuai 

dengan bunyi pasal tersebut, yaitu berdasarkan hokum dan perintah penyidik. 

 Pertama, funsi dan wewenang berdasarkan hokum sebagaimana pada pasal 

5 KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini yang lahir dari sumber undang-undang, 

fungsi dan wewenang aparat penyidik menjadi 4 bagian, yaitu: 

 

 

                                                             
2 H.Hamrat Hamid, dan Harun M.Husein, pembahasan permasalahan KUHAP bidang penyidikan, 
Jakarta: sinar grafika,1992,hal 18 



16 
 

 Menerima Laporan dan Pengaduan 

 Berangkat dari adanya laporan atau pengaduan atas tindak pidana kepada 

pihak yang berwenang melakukan penyelidikan, perlu dijelaskan lebih lanjut 

berkaitan dengan hal tersebut. Dalam pasal 1 angka 24 jo25 KUHAP dikemukakan 

tentang pengertian laporan dan pengaduan. 

 Pasal 1 angka 24 KUHAP berbunyi: Laporan adalah pemberitahuan yang 

disam[aikan oleh seorang karenahak atau kewajiban bedasarkan undang-undang 

kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan 

terjadinya peristiwa pidana. 

 Pasal 1 angka 25 KUHAP berbunyi: Pengaduan adalah  pemberit5ahuan 

disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang 

berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak 

pidana aduan yang merugikan. 

 Proses selanjutnya, apabila pejabat yang berwenang (melakukan 

penyelidikan) menerima pemberitahuan (baik berupa pengaduan ataupun laporan), 

maka ia wajib segera melakukan langkah-langkah guna mengetahui sejauh mana 

kebenaran atas pemberitahuan tersebuat3. 

 Mencari Keterangan dan Barang Bukti 

Setelah diketahui bahwa peristiwa yang di beritahukan kepadanya itu 

memang benar-benar telah terjadi,maka penyelidik harus mengumpulkan segala 

                                                             
3 H. Hamrat Hamid, dan Harun M. Husein, pembahasan permasalahan KUHAP bidang penyidikan, 
Jakarta: sinar grafika, 1992, hal 18 
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data dan fakta yang berhubungan dengan tidak pidana tersebut. Bedasarkan data 

dan fakta yang diperolehnya penyelidik dapat menentukan apakah apakah 

peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terdapat tindak pidana 

tersebut dapat dilakukan penyelidikan. Hasil yang diperoleh dengan 

dilakukanya penyelidikan tersebut menjadi bahan yang diperlukan penyidik 

aatau penyidik pembantu dalam melaksanakan penyelidikan4. 

 Menyuruh Berhenti Orang Yang Dicurigai 

 Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan pasal 5 kepada penyidik, 

menyuruh  berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda 

pengenal diri. Dari apa yang kita pahami, bahwa untuk melakukan hal ini aparat 

tidak perlu untuk meminta surat perintah khusus atau dengan surat apapun. Karena 

sebagaimana dalam pasal 4 menegaskan bahwa polisi Negara RI adalah penyelidik, 

maka sudah menjadi wajar dan haknya untuk polisi bila ada sesuatu yang dicurigai 

melakukan tindakan tersebut 

 Akan tetapi jika polisi mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan 

tersebut diatas, maka satu-satunya jalan yang dapat dibenarkan hokum, pejabat 

penyelidik harus cepar-cepat mendatangani pejabat penyidik atau lebih efisiensinya 

penyelidik mempersiapkan “surat perintah” penangkapan atau surat perintah 

“membawa dan menghadapkan” orang yang dicurigai ke muka penyidik5. 

 

                                                             
4 M Yahya harahap, op cit, hal 103 
5 Ibid, hal 104 
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 Tindakan Lain Menurut Hukum 

 Memang terlihat sulit memahami apa yang dimaksud tindakan lain menurut 

hokum ini. Tindakan lain yang bertanggung jawab tidak bertentangan atas 

pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa. 

Kedua, kewenangan bedasarkan perintah penyidik. Tindakan yang dilakukan 

penyelidik dalam hal ini, tepatnya merupakan tindakan melaksanakan perintah 

penyidik, yaitu berupa: 

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan 

penyitaan. 

2. Pemeriksaan dan penyitaan surat. 

3. Mengambil sidik jari memotret seseorang. 

4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. 

2. Penyidikan 

 Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukanya penyelidikan 

dan dari laporan penyelidik diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Sebagaimana 

KUHAP menjelaskan dalam BAB 1 ketentuan Umum pasal 1 butir 2 yang 

berbunyi: 

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dakam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

dengan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 

guna menemukan tersangkanya.” 
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 Berdasarkan bunyi pasal di atas, menurut R.Wiyono, S.H, dalam bukunya 

Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia untuk memahami perbedaan 

mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan jika dalam penyelidikan arahnya 

untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan 

pidana. Sedangkan dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka 

yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut6. 

 Maka dari itu, tentulah tugas aparat hokum selanjutnya ialah menentukan 

kepastian perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana berdasarkan undang-

undang pidana dengan cara memperoleh bukti-bukti kuat bahwa pelaku benar-benar 

melakukanya. Dengan dimulainya penyidikan ditandai secara formal procedural 

dikeluarkanya surat perintah oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik 

sekaligus diterimanya laporan atau pengaduan ataupun informasi tentang telah 

terjadinya perbuatan pidana di lapangan7. 

1)  Aparat Penyidik 

 Dalam pasal 6 KUHAP, ditentukan Instansi dan kepangkatan seseorang 

pejabat penyidik yang melakukan tugas. Dari pasal tersebut M. Yahya harapan 

menjelaskan bahwa penyidik terbagi menjadi 2 bagian sesuai dengan syarat-

syaratnya yang ditentukan, yaitu:8 

 

                                                             
6 R. Wiyono, Pengadilan Hak Asasi manusia di Indonesia, Jakarta:Kencana, 2006, Hal 36 
7 H. Hamrat Hamid, dan Marun M.Husein, Op. cit. hal 36 
8 M. Yahya Harapan, Op. cit hal 106. 
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 Pejabat Penyidik Polisi 

 Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberi 

kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negra. Peraturan 

kepangkatan pejabat penyidik kepolisian tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 

Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983. Memperhatikan ketentuan 

kepangkatan yang diatur dalam BAB 2 peraturan pemerintah dimaksud, syarat 

kepangkatan dan pengankatan pejabat penyidik kepolisian, dapat diperinci sebagai 

berikut: 

a.  Pejabat penyidik penuh, syarat-syaratnya: 

a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, 

b) Atau  yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam 

suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu 

Letnan Dua, 

c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI9 

b. Penyidik  Pembantu, Syarat-syaratnya: 

a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi, 

b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat 

sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a),  

                                                             
9 Pasal 2 PP No. 27 tahun 1983 
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c) Diangkatnya oleh Kepala Kepolisian R.I. atas usul komandan atau pimpinan 

kesatuan masiang-masiang.10 

 Penyidikan Pegawai Negeri Sipil 

 Penyidikan pegawai negerisipil ini diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b 

yaitu pengawai negerisipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai 

penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan 

undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian 

wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. Sesuai dengan pembatasan 

wewenang yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: Penyidik pegawai 

negerisipil sebagaimana yang dimaksut pada pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai 

wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya 

masing-masing dan dalam pelaksanaanya tugasnya berada din bawah koordinasi 

dan pengawasan penyidik polri. Berikut kedudukan dan wewenang penyidik 

pegawai negeri sipil: 

a) Penyidik pegawai negeri sipil kedudukanya berada di bawah: 

  a. Koordinasi  penyidik polri,dan 

 b. Di bawah pengawasan penyidik polri. 

b) Penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil 

tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (pasal 107 ayat1). 

                                                             
10  Pasal 3 PP No. 27 tahun 1983 
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c) Penyidikan Pegawai Negeri tertentu, harus melaporkan kepada penyidik polri 

tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang di disidiknya (pasal 107 ayat 2). 

d) Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesay, hasil penyidikan harus 

diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik polri (pasal 107 ayat 3). 

e) Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah 

dilaporkannya pada penyidik Polri maka penghentian penyidikan itu harus 

diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntutan umu (pasal 109 ayat 30. 

2) Wewenang Penyidik 

 Mengetahui wewenang pejabat penyidik yang terbagi menjadi pejabat 

penyidik dan penyidikan pembantu, dapat kita lihat dalam aturan pasal 7 ayat 1. 

Wewenang kedua pejabat ini semua terperinci secara umum dalam pasal tersebut, 

yang oleh M. Yahya Harahap dipaparkan sebagai berikut: 

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, 

2. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian, 

3. Menyuruh berhentikan seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka, 

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, 

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, 

6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang, 

7. Memanggil orang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi, 
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8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan 

saat perkara, 

9. Mengadkan penghentian penyidikan, 

10. Mengadakan tindakan lain menurut hokum yang bertanggung jawab.11 

3) Tata Cara Pemeriksaan Penyidikan 

 Dalam pembicaraan tata cara pemeriksaan, permasalahan difokuskan 

sepanjang hal-hal yang menyangkut persoalan hokum. Masalah teknis pemeriksaan 

sama sekali di luar jangkauan kita, karena masalah teknis pemeriksaan berada 

dalam ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Sebagaimana diketahui, titik 

pangkal pemeriksaan di hadapan penyidikan ialah oknum tersangka. Dari dialah 

akan di peroleh keterangan tentang peristiwa pidan ayang sedang diperiksa. Akan 

tetapi sekalipun tersangkayang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus 

diperlukan akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang 

memiliki harkat martabat diri. Perbuatan tindak pidana yang dilkukannya itulah  

pemeriksaan dilakukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan 

prinsip hokum “praduga tak bersalah” sampai diperoleh keputusan pengadilan yang 

telah berkekuatan hokum tetap. Pada suatu pemeriksaan tindak pidana, tidak 

selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan 

pemeriksaan saksi-saksi atau ahli, demi untuk terangnya dan jelasnya peristiwa 

pidana yang disangkakan harkat martabat dan hak-hak asasinya..12 

                                                             
11 M Yahya Harahap, Op, cit Hal 121 
12 Ibid, Hal 134 
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B. Kajian tentang Penghentian Penyidikan 

 Di dalam KUHAP tidak dirumuskan mengenai apa yang dimaksud Surat 

Perintah Penyidikan. Namun akan tetapi mengatur tentang penghentian penyidikan 

dalam pasal 109 KUHAP, Yaitu: 

Ayat (1)  Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa 

yang merupakan tindak pidana, penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntu 

umum. 

Ayat (2) Dalam hal penyidikan penyidikan karena: 

a. tidak terdapat cukup bukti atau, 

b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau, 

c. penyidikan dihentikan demi hokum, maka penyidik memberitahukan itu kepada 

penuntut umum, tersangka atau keluarganya. 

Ayat (3) dalam hal pengertian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b, pemberitahuan mengenai hal 

itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. 

 Dengan merangkainya pengertian penyidikan dan ketentuan tentang 

penghentian penyidikan pada pasal 109 ayat (2) tersebut diatas, kiranya dapatlah 

dirumuskan bahwa yang dikmaksud dengan penghentian penyidikan itu ialah 

tindakan pentidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai 

tindak pidana karena untuk membuat terang peristiwa itu dan menentukan pelaku 
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sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan 

diketahui demi hukum13. Alasan penyidikan demi hokum adalah: 

1. Adanya pencabutan pengaduan, dalam hal tindak pidana yang disidik itu 

adalah tindak pidana aduan (pasal 75 KUHAP). 

2. Nebis in idem asas tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang 

tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang sama yang baginya 

telah diputus oleh hakim (Pasal 76 KUHAP). 

3. Karena tersangkanya meninggal dunia. Hak untuk melakukan tuntutan 

pidana hapus karena meninggalnya tersangka (Pasal 77 KUHAP). 

4. Karena kedaluarsa sebagaimana dimaksud dalam (pasal 78 KUHAP).14 

Mengenai tata cara penghentian dalam pasal 109 ayat 2 dan 3 KUHAP hanya 

ditentukan penyidik memberitahukan tentang hal itu kepada penuntu umum, 

tersangka atau keluarganya. Dalam tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP pada 

butir 4 diberikan petunjuk sebagai berikut: Dalam hal penyelidikan menghentikan 

penyidikan, maka penyidik harus melaksanakan ketentuan pasal 109 ayat (2) 

KUHAP, yaitu memberitahukan pada penuntut umum, tersangka dan keluarganya. 

Undang-undang telah menyebutkan secara ‘limitatif’ alas an yang dapat 

dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau 

penggarisan alas an-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan 

negative pada diri pejabat penyidik. 

                                                             
13 Hussein Harun, penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Jakarta: rineka cipta, 1991, 
Hal 310. 
14 Ibid, Hal 314-316 
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 Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya di dalam 

mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada 

alas an-alasan yang telah ditentukan. Tidak semaunya tanpa alas an hokum, serta 

sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa 

keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian 

juga bagi prapradilan, penggarisan alas an-alasan penghentian tersebut merupakan 

landasan dalam pemeriksaan sidang prapradilan, jika ada permintaan pemeriksaan 

atas sah tidaknya penghentian penyidikan. 

C.  Kajian Umum Tentang Tindak Pidana 

1 Pengertian tindak pidana 

 Istilah Tindak Pidana berasal dari bahas belanda yakni strafbaarfeit, 

menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, yang dimaksut dengan strafbaarfeit yaitu, 

sesuatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana,15 Unsur-Unsur 

tindak pidana yakni: 

a. Perbuatan 

b. Memenuhi rumusan undang-undang 

c. Bersifat melawan hukum 

Pembicaraan mengenai tindak pidana tidak dapat lepas dari pembicaan 

mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk 

dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para penulis sering 

                                                             
15  Adami Chazawi, pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 hal 71 
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menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur “tindak pidana” dan 

“pertanggung jawaban” harus dipenuhi. 

 Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral 

dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif 

yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur 

pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari 

kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan). 

Sebelum berbicara mengenai pertanggungjawaban yang terletak di lapangan 

subjektif tersebut, terlebih dahulu akan dibicarakan mengenai pengertian dan unsur-

unsur tindak pidana. 

 Di dalam pasal-pasal KUHAP maupun undang-undang di luar KUHAP 

tidak ditemukan satupun pengertian mengenai tindak pidana, padahal pengertian 

tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur 

yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan 

indicator atau tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat 

dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang 

telah memenui unsur-unsur perbuatan pidana, tentu ia dapat dipidana. Demikian 

pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenui, orang tersebut tidak akan dipidana. 

Karena tidak terdapat di dalam perundang-undangan, para ahli hukum mencoba 

memberikan pengertian dan unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut. Berikut 

akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut. 
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 Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 

pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditunjukan 

kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidana ditunjukan kepada orng yang 

menimbulkan kejadian itu16. Dengan demikian orang tidak mungkin 

dipertanggungjawabkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana.17. 

2 Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 Berdasarkan beberapa rumusan tentang pengertian perbuatan pidana 

tersebut di atas, menurut penulis, tepat apa yang disimpulkan oleh prof. Dr. Wirjono 

Projodikoro, mengenai unsur atau elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan 

pidana. Unsur atau elem tersebut adalah sebagai berikut: 

 

a) Perbuatan 

b) Memenuhi rumusan undang-undang 

c) Bersifat melawan hukum : objektif dan subjektif 

 Tiga unsur atau elemen tersebut di atas pada dasarnya dapat diklasifikasikan 

ke dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif. 

                                                             
16 Moeljatno, Asas-asa Hukum Pidana, cetak Kedua,Jakarta:bina Aska, 1984, Hal 54 
17 Ibid, Hal 155. 
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a. Unsur Pokok Objektif 

1. Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai 

berikut: 

a. Act ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif, 

b. Ommission, ialah tidak aktif bebuat dan disebut juga perbuatan negative. 

2. Akibat perbuatan manusia. Hal itu erat hubungannya dengan kausalitas. 

Akibat  yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan 

kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, 

badan, kemerdekaan, hak milik, harta benda, atau kehormatan. 

3. Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan: 

a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan 

b. Keadan setelah perbuatan dilakukan. 

4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum itu 

berkenaan dengan alas an-alasan yang membebaskan terdakwa dari 

hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni 

berkenaan dengan larangan atau perintah. 

b. Unsur Pokok Subjektif 

 Asas pokok hukum pidana ialah “taka da hukuman kalau taka da kesalahan” 

(an act does not make guilty unslees the mind is guilty, actus not facit reum nisi 

mens sit rea). Kesalahan dimaksud di sini adalah : 
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1. Kesengajaan 

Menurut pakar pakar, ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu: 

a.  Kesengajaan sebagai maksud. 

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian. 

c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan. 

2.  Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. 

Ada dua bentuk kealpaan, yaitu : 

a. Tidak berhati-hati, dan 

b. Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu. 

 

3 Faktor Terjadinya Tindak Pidana 

 Menurut abdulsyani factor penyebab suatu tindak pidana dipisahkan 

menjadi dua factor, yaitu factor intern dan factor ekstern.18. Factor internal antara 

lain terdiri darai : 

(1) Sakit jiwa 

(2) Daya emosional 

(3) Anatomi 

(4) Umur 

(5) Jenis kelamin 

(6) Kedudukan individu dalam masyarakat 

                                                             
18 Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, bandung” Remaja karya, 1987, Hal 44 
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(7) Pendidikan dan hiburan dalam masyarakat  

Sedangkan factor eksternal antara lain terdiri dari: 

(1) Ekonomi 

(2) Agama 

(3) Factor bacaan dan film 

D. Kajian Umum Tentang Tersangka dan Terdakwa 

 Pengertian dari tersangka menurut pasal 1 ayat (14) KUHAP adalah seorang 

yang karena perbuatanya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut 

diduga sebagai pelaku tindak pidana. Namun dalam Wetboek van Strafvordering 

pengertian tersangka dengan terdakwa hanya dikenal dengan satu istilah yaitu 

Verdachte tanpa dibedakan lebih khusus seperti halnya dalam KUHAP yang 

membedakan pengertianya. Dalam  Wetboek van Strafvordering pengertian 

Verdachte hanya di bagi dalam Verdachte sebelum penuntutan dan sesudah 

penuntutan, sehingga Verdachte sebelum penuntutan inilah yang dalam KUHAP 

kita yang diartikan sebagai tersangka. 

 Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa oleh penyidik, 

meskipun seorang tersangka diduga telah melakukan suatu perbuatan yang 

cenderung sebagai perbuatan negative dan bahkan suatu tindak pidana yang 

melanggar hukum bukan berarti seseorang tersangka dapat dilakukan semena-mena 

dan di langgar hak-haknya baik itu hak-hak hukumnya, sehingga hak-hak tersebut 

harus dipnuhi oleh penyidik. 
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 Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP pasal 

50 jo pasal 68, hak-hak tersebut antara lain meliputi: 

a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (pasal 50 

ayat (1), (2, (3) ). 

b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya 

tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a 

dan b). 

c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim 

(pasal 52) 

d. Hak untuk dapat mendapat bantuan pada setiap tingkatan pemeriksaan 

(Pasal 54) 

e. Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk 

oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi 

tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya Cuma-

Cuma. 

f. Hak tersangka atau terdakwa mengajukan saksi atau ahli yang memiliki 

keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi 

dirinya (Pasal 65). 

Disamping hak-hak yang disebutkan diatas masih banyak lagi hak-hak 

tersangka atau terdakwa yang lain, seperti bidang penahanan, 

penggeledahan, dan sebagainya. Sebagai kesimpulan dari yang di 

sampaikan diatas, ialah bahwa baik dalam pemeriksaan pendahuluan 

maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan, telah berlaku asa akusator. 
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Andi Hamzah mengatakan bahwa asas akusator telah dianut pada pemeriksa 

pendahulunya, ialah adanya jaminan yang luas terutama dalam hal bantuan 

hukum, sehingga sejak pemeriksaan dimulai, tersangka sudah boleh 

meminta bantuan hukum, bahkan pembicaraan tersangka dan penasehat 

hukumnya tidak didengar atau disaksikan oleh penyidik atau penuntut 

umum, kecuali ialah tersangka didakwa melakukan delik terhadap 

keamanan Negara.19 

 Adapun kewajiban penyidik yang menurut hukum mempunyai suatu 

kewajiban untuk memberitahukan serta menjelaskan hak-hak tersangka sebelum 

menjalani proses hukum secara pidana, seringkali mereka cenderung menghindari 

kewajibanya tersebut. Cara mereka menghindari kewajibanya tersebut yakni 

dengan tidak memberitahukan samasekali atau membodohi tersangka atau 

terdakwanya, memberitahukan namun disertai dengan ancaman, dengan cara yang 

simpatik, memberitahukan namun disertai dengan keterangan yang berkesan halus 

namun tidak jelas. 

 Perbuatan yang sewenang-wenang tersebut terjadi dikarenakan tidak 

adanya suatu konsekuensi yuridis bagi aparat penegak hukum yang tidak 

melaksanakan ketentuan pelaksanaan proses acara pidana sesuai dengan peraturan 

yang ada, salah satunya adalah tidak adanya saksi yang pasti bagi penyidik yang 

tidak memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh bantuan sebagaimananya 

yang tertuang dalam KUHAP Pasal 144: 

                                                             
19 Andi hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi revisi, hal67 
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“ Dalam hal sesorang disangkakan melakukan suatu tindak pidana sebelum 

dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya 

tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam 

perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 56”. 

 Untuk menciptakan suatu proses penyidikan yang tertib dan adil serta 

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia maka perlu diatur ketentuan-ketentuan 

yuridis yang dapat dikenakan secara adil bagi para penegak hukum atas tindakan 

pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap tersangka dalam proses penyidikan. 

Ketentuan yuridis ini berupa sanksi hukuman administrative hingga hukum pidana. 

Hal ini dilakukan agar aparat penegak hukum khususnya penyidik tidak berbuat 

sewenang-wenang terhadap tersangka.20 

E. Kajian Tentang Gangguan Jiwa 

1. Pengertian Ganguan Jiwa  

 Dalam ilmu psikiatri yang biasa disebut dengan ilmu kedokteran jiwa, tidak 

menjelaskan pengrtian mengenai gangguan kejiwaan karena menurut ilmu ini 

sebenarnya tidak ada satu pengertian gangguan jiwa. Definisi Coville dan Dana L. 

Fansworth membedakan antara gangguan emosi dan gangguan mental. Gangguan 

emosi adalah jenis penyakit-penyakit yang menyebabkan seseorang sangat 

terganggu dikarenakan adanya konflik (pertentangan batin) yang dialamin begitu 

                                                             
20 Johny Ibrahim, Teori dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang 2005, 
Hal 296. 
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berat, tetapi orang tersebut masih sanggup menilai kenyataan secara baik dan dapat 

mempertahankan hubungan yang baik itu dengan lingkunganya. Gangguan mental 

adalah penyakit-penyakit jiwa yang menyebabkan penderita tidak sanggup menilai 

dengan baik kenyataan, tidak dapat lagi menguasai dirinya untuk mencegah 

menggangu orang lain atau merusak/menyakiti dirinya sendiri.21 

2. Penyebab Gangguan Jiwa 

 Penyebab gangguan jiwa itu bermacam-macam ada yang bersumber dari 

berhubungan dengan orang lain yang tidak memuaskan seperti diperlakukan tidak 

adil, diperlakukan semena-mena, masalah cinta, kehilangan seseorang yang 

dicintai, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu ada juga gangguan 

jiwanyang disebabkan factor organic, kelainan saraf dan gangguan pada otak. 

 Para ahli psikologi berbeda pendapat tentang sebab-sebat terjadinya 

gangguan jiwa. Menurut pendapat Sigmund Freud gangguan jiwa terjadi karena 

tidak dapat dimainkan tuntutan id (dorong instinctive yang sifatnya seksual) dengan 

tuntutan super ego (tuntutan normalsocial).22 Orang ingin berbuat sesuatu yang 

dapat memberikan kepuasan diri, tetapi perbuatan tersebut akan mendapat celaan 

masyarakat. Sehingga menimbulkan gangguan kesehataan jiwa. 

 Adanya gangguan kesehatan jiwa ini sebenarnya disebabkan banyak hal. 

Namun menurut Aris Sudiyanto, Guru Besar Ilmu Kedokteran Jiwa (psikiatri) 

                                                             
21 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif, hal 296. 
22 Ibid, hal 3 
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fakultas kedokteran universitas sebelas maret solo, ada tiga golongan penyebab 

gangguan jiwa yakni: 

1. Gangguan fisik : berasal dari factor keturunan, kelainan pada otak, penyakit 

infeksi (tifus, hepatitis dll), kecanduan obat dan alcohol. 

2. Gangguan mental emosional: salah dalam polah asuh hubungan yang 

potologi diantara anggota keluarga, disebabkan frustasi, konflik dan tekanan 

kritis. 

3. Gangguan social atau lingkungan: berupa stressor psikososial (perkawinan, 

problem orang tua, hubungan antara personal dalam pekerjaan atau sekolah, 

masalah keuangan, hukum, perkembangan diri, factor keluarga, penyakit 

fisik. 

3. Macam-Macam Gangguan Jiwa 

 Gangguan jiwa bukan hanya menyangkut masalah kelainan psychis 

seseorang saja, namun ada banyak hal yang menyangkut mengenai hal tersebut. Hal 

ini diperkuat dengan bermacam gangguan jiwa menurut ilmu kejiwaan dewasa ini. 

Adapun macam-macam gangguan jiwa menurut Rusdi yakni: Gangguan jiwa 

organic dan simtomatik, skyizofrenia, gangguan skizotipal dan gangguan waham, 

gangguan suasana perasaan, gangguan neorotik, gangguan stomatofrom, sindrom 

perilaku yang berhubungan dengan factor fisiologis dan factor fisik, gangguan 

kepribadian dan prilaku masa dewasa, retadasi mental, gangguan perkembangan 
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psykologis, gangguan perilaku dan emosional dengan onset masa kanak dan 

remaja.23 

F. Kajian Tentang Penegakan Hukum 

 Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam 

praktik sebagaimana seharusnya patut untuk dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan 

keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in croncreto dalam dalam 

mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan 

cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. 

 Menurut Satjipto rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan 

ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan social dan 

sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dari 

konsep tadi menjadi kenyatan. Sutjipto Raharjo membedakan istilah penegakan 

hukum (law enforcement) dengan penggunaan hukum (the use of law). Penegakan 

Hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat 

menegakan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat 

menggunakan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan 

lain. Menegakan hukum tidak persisi sama dengan menggunakan hukum.24  

 Aparatur penegak hukum dapat diartikan sebagai seluruh institusi dan aparat 

penegak hukum yang terlibat dalam prosespenegakan hukum. Setidaknya ada 3 

elemen penting yang mempengaruhi kinerja penegakan aturan hukum, antara lain: 

                                                             
23 Ibid, hal 5 
24 Satjipto Rahardjo, sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Cetakan Kedua,Jakarta:Buku Kompas, 
2006, Hal 169 
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institusi penegak hukum termasuk sarana dan prasarana yang mendukung dan 

mekanisme atau tata kerja yang berlaku dilembaga tersebut. Selanjutnya adalah 

budaya kerja aparat penegak hukum termasuk kesejahteraanya. Selanjutnya yang 

ketiga adalah peraturan yang mendukung kinerja lembaga penegak hukum, baik 

hukum matriil mauapun  hukum acara. 

 Bahwa persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya pada 

persoalan penegakan hukum. Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri 

hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakan mencerminkan nilai-

nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka 

penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan 

peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu 

mendapat perhatian, yakni perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya 

sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang 

tidak kalah pentingnya untuk mendukung sekuruh kegiatan tersebut adalah 

perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel. 

 Sebagai aparatur penegakan hukum tentunya anggota polri secara umum 

sering mendengar penyebutan istilah Restorative justice, tetapi pada kenyataanya 

tidak sedikit anggota yang belum paham dengan istilah tersebut, apalagi 

menerapkanya. Karena konseptersebut relative baru dalam hukum pidana. Terlebih 

lagi dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentng Polri sehingga memberikan peluang 

pada aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi sebagai tindakan yang tidak 

menyimpang, namun dalam praktiknya penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian,  
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masih banyak aparat kepolisian yang ragu untuk menggunakan wewenang ini, 

terutama dalam penanganan kasus pidana. 

Selengkapnya Pasal 18 UU Nomor 2 tahun 2002 menyebutkan: 

1. Untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia 

dala, melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 

penilainya sendiri. 

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapay 

dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi kepolisian Negara 

Republik Indonesia.” Selanjutnya, penjelasan pasal 18 ayat 1 menyebutkan: 

yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilainya sendiri” adalah suatu 

tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Repuplik 

Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan maffat serta 

resiko dari tindakanya dan betul-betul untuk kepentingan umum. 

Restorative justice dapat diimplementasiakan dalam penyelesaian perkara 

melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Pengaturan ADR hanya 

dimungkinkan dalam perkara perdata, seperti yang tercantum pada pasal 6 

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative 

penyelesaian sengketa, untuk perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat 

diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal tertentu dimungkinkan 

adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan seperti: 
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 Dalam hak delik yang dilakukan berupa pelanggaran yang hanya diancam 

dengan pidana denda, menurut pasal 82 KUHP kewenangan atau hak menuntut 

delik pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum 

untuk pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan jikalau penuntutan 

telah dilakukan. Ketentuan dalam pasal 82 KUHAP ini dikenal dengan istilah 

afkoop atau pembayaran denda damai yang merupakan salah satu alas an 

penghapusan penuntutan. 

 Maka jelas jika dilihat uraian di atas telah disimpanginya ketentuan pasal-

pasal dalam KUHAP dengan ancaman pidana oleh penyidik melalui 

kewenangannya dalam melakukan atau tidak suatu tindakan. 

 Mengenai bentuk-bentuk penyimpangan yang mungkin dan cenderung 

terjadi dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparatur kepolisian adalah 

sebagai berikut25:  

a. Pemutar baliakan fakta hukum. 

b. Konspirasi dengan pihak pelapor, saksi maupun tersangka. 

c. Keberpihakan dalam dalam penanganan perkara. 

d. Memanipulasi materi pemeriksaan dan barang bukti 

e. Menciptakan situasi dan kondisi pemberian imbalan. 

f. Menerima suap atau imbalan sebagai bargaining penanganan 

perkara 

g. Subyektifitas dakam penafsiran dan penanganan perkara 

                                                             
25 Sadjijono, Polri dalam perkembangan Hukum di Indonesia, Yogyakarta, Hal 82 
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h. Arogansi wewenang 

i. Berbuat kasar terhadap pihak yang terlibat perkara 

j. Diskriminasi perlakuan terhadap pihak yang dinilai tidak 

menguntungkan 

 Menurut Hadimulyono, penggunaan ADR dalam kasus-kasus pidana 

tertentu dapat dilakukan. Ruang lingkup kajian dalam ADR mengenai penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak, 

atau dikenal dengan public domain. Dengan demikian, kasus-kasus yang di kaji 

adalah yang memiliki kaitan dengan kepentingan maysarakat banyak.26 

 Penyelesaia sengketa diluar peradilan (ADR) lebih menguntungkan dari 

pada penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Keuntungan dimaksud, dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Proses lebih cepat artinya penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dalam 

hitungan hari, minggu atau bulan, tidak seperti halnya penyelesaian lewat 

jalur peradilan yang memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan bertahunan. 

b. Biaya lebih murah dibandingkan penyelesaian sengketa/konflik melalui 

jalur litigasi. 

c. Sifatnya informal karena segala sesuatunya dapat ditentukan oleh para pihak 

yang bersengketa seperti menentukan jadwal pertemuan, tempat pertemuan, 

ketentuan-ketentuan yang mengatur pertemuan mereka, dan sebagainya. 

                                                             
26 Hadimulyo, Mempertimbangkan ADR( kajian alternative penyelesaian sengketa di luar 
peradilan), Jakarta:lembaga studi dan advokat masyarakat (ELSAM), hal 64 
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d. Kerahasian terjamin, artinya materi yang dibicarakan hanya diketahui oleh 

kalangan terbatas, sehingga kerahasian dapat terjamin dan tidak tersebar 

luas atau terpublikasi. 

e. Adanya kebebasan memilih pihak ketiga, artinya pihak dapat memilih pihak 

ketiga yang netral yang mereka hormati dan percayai serta mempunyai 

keahlian di bidangnya. 

f. Dapat menjaga hubungan baik persahabatan, sebab dalam proses yang 

informal para pihak berusaha keras dan berjuang untuk mencapai 

penyelesaian sengketa secara kooperatif sehingga mereka tetap dapat 

menjaga hubungan baik. 

g. Lebih mudah mengadakan perbaikan-perbaikan, artinya apabila 

menggunakan jalur ADR akan lebih mudah mengadakan perbaikan 

terhadap kesepakatanyang telah dicapai seperti menegosiasikan kembali 

suatu kontrak baik mengenai subtansi maupun pertimbangan yang menjadi 

landasanya termasuk konsiderans yang sifatnya non hukum. 

h. Bersifat final, artinya putusan yang diambil oleh para pihak adalah final 

sesuai kesepakatan yang telah dituangkan di dalam kontrak. 

i. Pelaksanaan tatap muka yang pasti, artinya para pihaklah yang menentukan 

secara pasti baik mengenai waktu, tempat dan agenda untuk mendiskusikan 

dan mencari jalan keluar sengketa yang dihadapi. 

j. Tata cara penyelesaiannya sengketa diatur sendiri oleh para pihak, sebab 

tidak terikat oleh peraturan perundangan yang berlaku. 
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G. Kajian Tentang Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf 

 Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana, terhadap perbuatan melawan 

hukum dikenal adanya dua macam alasan yang menjadi dasar peniadaan pidana, 

yaitu alasanya pembenaran dan alasanya pemaaf. 

 Alasanya pembenaran merupakan alasan yang menghapuskan sifat 

melawan hukumnya perbuatan, walaupun perbuatan itu memenuhi rumusan tidak 

pidana dalam undang-undang. Alasan pemaafan adalah alasan yang menghapuskan 

kesalahan petindak, sehingga tidak memungkinkan pemidanaan.27 Termasuk dalam 

alasan pembenaran ini adalah: 

1. Adanya daya paksa (overmacht, pasal 48 KUHP) 

2. Adanya pembelaan yang terpaksa (noodweer, pasal 49 ayat (1) KUHP) 

3. Karena menjalankan perintah undang-undang (Pasal 51 KUHP) dan 

4. Karena sedang menjalankan perintah jabatanya yang sah (pasal 51 ayat (1) 

KUHP). 

 Alasan yang kedua disebut dengan alasan pemaaf yang berkaitan dengan 

sifat subyektifitas dari tindak pidana tersebut. Dalam alasan pemaaf ini, sesorang 

subyek pelaku tindak pidana dihadapkan pada suatu keadaan yang demikian rupa 

sehingga keadaan jiwanya menuntun ia untuk melakukan suatu tindakan yang 

termasuk dalam tindak pidana. Termasuk dalam alasan pemaaf tersebut adalah: 

1. Ketidakmampuan bertanggung jawab dari pelaku ( Pasal 44 ayat (1) KUHP) 

                                                             
27 Masruchin Rubai, Asas-Asas Hukum Pidana, UM Press, Malang, 2001, Hal 64 
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2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas ( Pasal 49 (2) KUHP) 

3. Hal menjalankan dengan itikad baik, suatu perintah jabatan yang tidak sah 

(Pasal 51 ayat (2) KUHP) 

 Mengenai pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “Barang siapa 

mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya 

karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh 

dihukum”. Dari norma yang dirumuskan pada ayat (1) jelas ada dua penyebab tidak 

dipidananya berhubungan dengan tidak mempunyai pertanggungjawaban si 

pembuat yang terbukti melakuakan tindak pidana, yaitu karena jiwanya cacat dalam 

pertumbuhanya dank arena terganggu jiwanya dari sebab penyakit.  

 Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak merumuskan arti tidak mampu bertanggung 

jawab, melainkan sekedar menyebutkan tentang dua macam keadaan jiwa orang 

yang tidak mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. 

Sedangkan bilamana keadaan orang yang mampu bertanggung jawab tidak 

dijelaskan. Berpikir sebaliknya dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP dapat 

disimpulkan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatanya 


