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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi

kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam

rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi

yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun

non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti

akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk

mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan

situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.1 Penegakan

hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan per lindungan

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

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan,

keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh

nilai- nilai actual di dalam masyarakat beradab1

Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk

masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat

penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan

1 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.
109
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hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai

berikut:

a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept)

yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum

tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

b. Konsep penegakan hukum yang bersif at penuh (full enforcement concept

) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan  hukum acara

dan sebagainya demi perlindungan kepentingan  individual.

c. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang

muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum  karena

keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-

undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat2

d. Negara Indonesia adalah negara hukum ( recht staats), maka setiap orang

yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan

perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung

makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh

suatu aturan hukum, di mana larangan  tersebut disertai dengan ancaman

(sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada

suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-

undang, maka bagi ba rang siapa yang melanggar larangan tersebut dan

larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para

2 Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku
Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas
Indonesia, Jakarta, 1997
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pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya

ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan

yang erat pula Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang -undang Dasar

Negara Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan

nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat  memperoleh

kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran

dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.Moeljatno

menyatakan bahwa  hukum pidana adalah bagian dari  hukum yang

berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar- dasar dan aturan- aturan

untuk:

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

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu

bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-

larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang

telah diancamkan3

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat

dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan

tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu

pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-

peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya

3 Andi Hamzah,  Asas- Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15
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serta mengatur pelanggaran pelanggaran dan kejahatan- keja hatan terhadap

kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman merupakan suatu

penderitaan atau siksaan, selanjutnya menyimpulkan bahwa hukum pidana

itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma- baru, melainkan hanya

mengatur pelanggaran- pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap

norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan

maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan

melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan

pembuat Undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.

2. Tahap aplikasi, yaitu : tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat

penegak hukum mulai dari dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap

kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap eksekusi, yaitu : tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret

oleh aparat  penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan

eksekutif atau administratif. 4

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa

penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-

keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat

4 Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas
Diponegero, Semarang, hlm. 13-14.
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undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.5

Ditambahkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa dengan berakhirnya pembuatan

hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru

menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur

masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh

pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.6

Masih berkaitan dengan masalah penegakan hukum, Soerjono

Soekanto mengatakan :

“Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-
kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan
sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk
menciptakan (sebagai “social engineering”), memelihara dan
mempertahankan (sebagai “social control”) kedamaian pergaulan hidup”.7

Dikemukakan oleh Sudarto bahwa pada hakikatnya hukum itu untuk

mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa

yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebagainya. Dengan

demikian menarik garis  antara apa yang patuh hukum dan apa yang melawan

hukum. Hukum  dapat mengkualifikasi sebagai sesuatu perbuatan sesuai

dengan hukum atau mendiskualifikasinya sebagai melawan hukum. Perbuatan

yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu

dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum.

Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justeru perbuatan

5 Satjipto   Rahardjo, Tanpa  Tahun. Masalah  Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan
Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

6 Satjipto Rahardjo, 2000. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.
7 Soerjono Soekanto, 1983. Penegakan Hukum. Bina Cipta, Bandung. hlm. 13.
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yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-

sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang

mungkin terjadi (onrecht in potentie). Perhatian yang penggarapan perbuatan

itulah yang merupakan penegakan hukum. 8

Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa kalau tata hukum dilihat

secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum,

ialah sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan

sistem penegakan hukum administrasi. Ketiga sistem penegakan hukum

tersebut masing-masing di dukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan

negara atau biasa disebut aparatur (alat) penegak hukum, yang mempunyai

aturannya sendiri-sendiri pula. 9

Kalau dilihat secara fungsionil, maka sistem penegakan hukum itu

merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan

oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Adapun yang

dimaksud dengan  “alat penegak hukum” itu biasanya hanyalah kepolisian,

setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang Kepolisian, dan

Kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas,

maka penegakan hukum itu menjadi tugas dari pembentuk undang-undang,

hakim, instansi pemerintah (bestuur), aparat eksekusi pidana. Bukankah

mereka ini mempunyai peranan dalam aktivitas guna mencegah dan

mengatasi perbuatan yang melawan hukum pada umumnya ? Penegakan

hukum di bidang hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan

8 Sudarto, 1986. Op. cit. hlm. 111.
9 Sudarto, 1986. Loc. cit.
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peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang

lainnya. Aparatur yang dimaksudkan di sini adalah Kepolisian, Kejaksaan,

Pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang

dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan hukum acara pidana,

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Kepolisian,

Undang-undang tentang Kejaksaan. 10

Hukum pidana menurut Moeljatno, yaitu sebagai bagian dari

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

dasar dan aturan-aturan untuk :

a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang,
yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang
siapa melanggar larangan tersebut;

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan;

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan
tersebut. 11

Menurut Sudarto yang menyitir pendapat Mezger, hukum pidana

dapat didefinisikan sebagai: ”Aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa

pidana”. Jadi pada dasarnya hukum pidana berpokok kepada 2 (dua) hal,

yaitu :

a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;

b. Pidana.

ad. a.   Perbuatan  yang  memenuhi  syarat-syarat tertentu

10 Ibid., hlm. 112.
11 Moeljatno, 1987.Op. cit., hlm. 1.
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Pada dasarnya yang dimaksudkan dengan perbuatan  yang  memenuhi
syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang,
yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam
itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat
“perbuatan jahat” (Verbrechen atau crime). Oleh karena dalam
“perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka
persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, ialah
perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

ad. b.   Pidana

Yang dimaksudkan  dengan  pidana ialah penderitaan yang sengaja
dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang
memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam hukum pidana modern,
pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” di
dalam ilmu pengetahuan hukum adat Ter Haar memakai istilah
(adat) reaksi. Di dalam KUHP yang sekarang berlaku jenis-jenis
pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 10 KUHP dan
sebagainya.12

Di samping definisi tersebut di atas dapat dikemukakan definisi

hukum pidana oleh beberapa penulis seperti di bawah ini.

a. Menurut pendapat Simons, Hukum Pidana adalah :

1) Keseluruhan larangan  atau  perintah  yang oleh negara diancam dengan
nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati;

2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan
pidana, dan

3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan
penerapan pidana.

b. Menurut  pendapat Van Hamel, Hukum Pidana adalah :

Keseluruhan dasar  dan aturan yang dianut oleh Negara dalam

kewajibannya untuk menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang

12 Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana Jilid IA – IB. Fakultas Hukum, UNSOED,
Purwokerto. hlm. 5
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bertentangan dengan hukum (onrecht) dan mengenakan suatu nestapa

(penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut). 13

Hukum pidana meteriel memuat aturan-aturan yang menetapkan

dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan

yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan

mengenai pidana KUHP memuat aturan-aturan hukum pidana meteriel.

Hukum pidana formil mengatur bagaimana Negara dengan perantaraan

alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan

pidana. Hukum pidana formil bisa juga disebut hukum acara pidana.

H.I.R. memuat aturan-aturan hukum pidana formil.14

B. Para Penegakan Hukum

Para penegak hukum di Indonesia adalah Polisi, Jaksa dan Hakim

yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

1. Tugas dan wewenang Penyidik, penyidik pembantu dan/atau penyidikan.

Penyidik,adalah:

a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;

b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus

oleh undang-undang. Pasal 6 ayat (1). Pegawai negeri sipil tertentu

yang mempunyai wewenang khusus sebagai penyidik adalah:

1. Pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan,

yang melakukan tugas penyidikan,

13 Sudarto, 1990/1991. Loc. Cit.
14 Ibid., hlm. 6.
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2. Sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-

undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

2. Tugas dan wewenang Penyidik.

a. mengawasi, mengkordinasi dan memberi petunjuk; pelaksana pada

waktu dimulai penyidikan, dan memberi tahu kepada penuntut umum;

b. pelaksana jika penyidikan dihentikan

c. pelaksana jika minta ijin atau lapor kepada ketua pengadilan jika

melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat;

d. pelaksana jika melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan;

e. dapat memberikan alasan baru untuk melakukan penuntutan dalam hal

telah dilakukan penghentian penuntutan;

f. pelaksana atas kuasa penuntut umum, mengirim berkas acara cepat ke

pengadilan;

g. pelaksana untuk menyampaikan amar putusan acara cepat kepada

terpidana;

h. menerima pemberitahuan jika tersangka dalam acara cepat

mengajukan perlawanan.

Wewenang Penyidik:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak

pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal

tersangka;
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d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara;

i. mengadakan penghentian penyidikan;

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

k. Pasal 7 ayat (1).

Yang dimaksud dengan “tindakan lain” ialah meneliti identitas

tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas

wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan

pengadilan. Pasal 8 ayat (2-3) Penyidik menyerahkan berkas perkara

kepada penuntut umum:

a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;

b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidi

c. menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti

kepada penuntut umum.

2. Penuntut Umum.

Adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini, untuk

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pasal 13

Wewenang Penuntut umum yang diatur dalam Pasal 14, antara lain:
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a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan

dari penyidik atau penyidik pembantu;

b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada

penyidikan dengan memperhatikan ketentuan : Pasal 110 ayat (3)

yakni : Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan

untuk dilengkapi, pe-nyidik wajib segera melakukan penyidikan

tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Pasal 110

ayat (4) yakni : Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam

waktu 14 hari penuntut umum tidak mengambalikan hasil

penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir

telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum

kepada penyidik.

c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau

penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah

perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;

d. membuat surat dakwaan;

e. melimpahkan perkara ke pengadilan;

f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan

hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan,

baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada

sidang yang telah ditentukan;

g. melakukan penuntutan;

h. menutup perkara demi kepentingan hukum.
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i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab

sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;

j. melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam

daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang. (Pasal 15).

3. Hakim.

Tugas hakim/ketua pengadilan negeri:

a. Memberi atau tidak memberi ijin penggeledahan, penyitaan,

pemeriksaan surat oleh penyidik;

b. Memegang wewenang menyidangkan praperadilan;

c. Memberi atau tidak memberi perpanjangan penahanan (penahanan

lanjutan).

d. Memimpin persidangan;

e. Menyelesaikan administrasi permintaan banding/kasasi;

f. Membuat berita pendapat dalam hal permintaan peninjauan kembali;

g. Mengawasi pelaksanaan sebagaimana mestinya.

C. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan ”tindak pidana” adalah

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang

melanggar aturan tersebut. Terkait  dengan masalah pengertian tindak
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pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal

yang perlu  diperhatikan :

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang
dan diancam pidana

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian
yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana
ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh
karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada
hubungan erat pula. ”Kejadian tidak dapat dilarang jika yang
menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika
tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”. 15

Mengenai pengertian tindak pidana A. Ridwan Halim

menggunakan istilah delik untuk menterjemahkan strafbaarfeit, dan

mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan

diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 16 Hazewinkel – Suringga

memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai strafbaarfeit

yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di

dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang

harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana

yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. 17

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu

pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu

pengertian yuridis seperti  halnya untuk memberikan definisi atau

pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk

15 Moeljatno, 1985. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara,
Jakarta, hlm. 34

16 Ridwan  A. Halim, 1982. Hukum Pidana dan Tanya Jawab. Ghalia Indonesia,
Jakarta, hlm. 31.

17 Lamintang, 1984. Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar  Baru,
Bandung,      hlm. 172
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memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana.

Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian

pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan

dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan

pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan

suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari

Bahasa Belanda ”straf” yang dapat diartikan sebagai ”hukuman”. 18

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan

”strafbaarfeit” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan

tentang apa yang dimaksud dengan perkataan strafbaarfeit, sehingga

timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya

yang dimaksud dengan strafbaarfeit tersebut, seperti yang dikemukakan

oleh Hamel dan Pompe.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang Strafbaarfeit

adalah sebagai berikut : Strafbaarfeit adalah kelakuan orang (menselijke

gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum,

yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan. 19

Sedangkan pendapat Pompe mengenai Strafbaarfeit adalah sebagai berikut

: Strafbaarfeit itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang

sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku. 20

18 Moeljatno, 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37.
19 Ibid., hlm. 38.
20 Lamintang, 1984. Op.Cit . hlm. 173-174.
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Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa untuk

mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat

tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi

seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan

memenuhi unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit). Hal ini sesuai dengan

pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-

syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya

pemberian pidana. 21

Unsur-unsur (strafbaarfeit) atau unsur-unsur tindak pidana menurut

Simons  ialah :

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan);

b. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld );
c. Melawan hukum (onrechtmatig);
d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand);
e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar

persoon). 22

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Simons kemudian

membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaarfeit.

Bahwa yang dimaksud unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang

kelihatan dari perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai

perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud unsur subyektif adalah orang

yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan (dolus atau culpa).

Menurut Van Hamel bahwa unsur-unsur tindak pidana   meliputi :

a. Adanya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;

21 Ibid., hlm. 36.
22 Ibid., hlm. 32.
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b. Bersifat melawan hukum;

c. Dilakukan dengan kesalahan, dan

d. Patut di pidana. 23

Unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat Moeljatno sebagai

sarjana yang berpandangan dualistis mengemukakan sebagai berikut :

a. Moeljatno berpendapat:

“Untuk memungkinkan pemindahan secara wajar maka tidak cukup
apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di
samping itu pada seseorang tersebut harus ada kesalahan dan
kemampuan bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur yang harus dipenuhi
agar seseorang dapat dikenakan pemidanaan adalah harus dipenuhinya
unsur-unsur   dalam perbuatan pidana (criminal act) dan unsur-unsur
dalam pertanggungjawaban pidana (criminal responbility)”.

Unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:

1) Perbuatan manusia;
2) Yang memenuhi rumusan undang-undang (ini merupakan syarat

formil), dan
3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Unsur pertanggungjawaban pidana ialah :
1) Kesalahan;
2) Kemampuan bertanggung jawab.24

b. Menurut Sudarto : “Syarat pemidanaan meliputi syarat-syarat yang
melekat pada perbuatan dan melekat pada orang, yaitu:
1) Syarat melekat pada perbuatan

a) memenuhi rumusan undang-undang
b) bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)

2) Syarat melekat pada orang
a) mampu bertanggung jawab
b) dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf)”. 25

23 Ibid., hlm. 33.
24 Ibid., hlm. 34-35.
25 Ibid., hlm. 35-36.
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Dikemukakan oleh Vrij bahwa unsur-unsur delik yang sudah tetap,

ialah bersifat melawan hukum dan kesalahan itu belumlah lengkap untuk

melakukann penuntutan pidana. Untuk dapat melakukan penuntutan

pidana harus ada unsur lain, sedangkan unsur dimaksud adalah ”unsur sub-

sosial” yaitu semacam kerusakan dalam ketertiban hukum (deuk in de

rechtsorder). Ada empat lingkungan yang terkena oleh suatu delik, yaitu :

a. Si pembuat sendiri : ada kerusakan (ontwrichting) padanya;

b. Si korban: ada perasaan tidak puas;

c. Lingkungan terdekat: ada kehendak untuk meniru berbuat jahat;

d. Masyarakat umum: perasaan cemas. 26

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP

pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam,

yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-

unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau

yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu

segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang

dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana

tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. 27

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);

26 Ibid., hlm. 39.
27 Lamintang, 1984. Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung.

hlm. 183.
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b. Maksud  atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya

di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan,

pemalsuan dan lain-lain;

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

e. Perasaaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam

rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

a. Sifat melanggar hukum;

b. Kualitas si pelaku;

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 28

D. Kajian Tentang Lalu Lintas dan Persyaratan Kendaraan

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka

perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau

seluruh wilayah  dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu

memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka

lalu lintas ditata dalam sistem transpotasi nasional secara terpadu dan

mampu mewujudkan tersedianya jasa trnasportasi yang serasi dengan

tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat,

28 Ibid., hlm. 184.
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teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.Pengembangan

lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan

mengintegrasikan dan mendominasikan unsurnya yang terdiri dari jaringan

transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya,

peraturanperaturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu

totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil.

Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara

berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan

pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya

kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian

lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur

instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan

ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan,

serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional

yang handal dan terpadu.

Untuk memahami pengertian lalu lintas, penulis akan

mengemukakan pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat

dari para pakar. Menurut Pasal 1 Undangundang Nomor 22 tahun 2009,

lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu

lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah

kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas

pendukungnya.
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Sementara bunyi lengkap Pasal 169 UU LLAJ adalah:

(1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib
mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut,
dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.

(2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan
barang.

(3) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan
alat penimbangan.

(4) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Jadi, ketentuan pada Pasal 307 UU LLAJ merupakan sanksi pidana

bagi pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang yang

melanggar Pasal 169 UU LLAJ. Tata cara pengangkutan barang pada

mobil penumpang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun

2014 tentang Angkutan Jalan (“PP 74/2014”). Pengangkutan barang

tersebut dilakukan dengan mobil penumpang, hal ini boleh saja dilakukan,

dengan catatan, memenuhi persyaratan teknis, meliputi:

a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi dayaangkut sesuai dengan

tipe kendaraannya.

Selain itu, Angkutan barang dengan menggunakan Mobil

Penumpang, Mobil Bus, atau sepeda motor harus memperhatikan faktor

keselamatan. Oleh karena itu, selain memenuhi persyaratan teknis di atas,

maka wajib memperhatikan faktor keselamatan agar kendaraan tersebut

tidak melebihi muatan dan berisiko kecelakaan lalu lintas. Jika didapati

tidak memenuhi persyaratan pengangkutan barang dengan mobil
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penumpang serta tidak memperhatikan faktor keselamatan, maka hal ini

merupakan suatu pelanggaran hukum. Akibatnya, Penyidik Kepolisian di

bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang memberhentikan,

melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan

Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas.


