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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penegakan Hukum 

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan 

hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai 

kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan 

hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses 

diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan 

diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide dan 

konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan, dan juga dapat 

dikatakan sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan 

dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran 

nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara serta mempertahankan 

kedamaian pegaulan dalam hidup.8 

Penegakan dalam hukum pidana merupakan penerapan hukum pidana 

secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum 

pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Lantas 

demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem penyangkut penyerasian 

antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Lalu, kaidah-kaidah 

                                                             
8 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, 

Jakarta, Hal 35 
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inilah yang kemudian menjadi pedoman bagi perilaku tindakan yang dianggap 

pantas atau seharusnya dilakukan, perilaku yang dimaksud disini ialah perilaku 

yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan 

kedamaian. 

Penegakan hukum dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Ditinjau dari Subyeknya 

Dalam arti luas, suatu proses penegakan hukum melibatkan semua subjek 

hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapapun yang menjalankan aturan 

normative atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal dengan 

mendasar kepada norma aturan hukum yang berlaku, maka berarti ia 

menjalankan atau menegakan aturan hukum. 

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya 

aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa 

suatu aturan hukum berjalan/berfungsi sebagaimana seharusnya. 

2. Ditinjau dari Obyeknya (segi hukum) 

Penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di 

dalamnya terkandung aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada 

dalam bermasyarakat. Sedangkan dalam arti lain, penegakan hukum hanya 

menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis. 
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B. Teori Penegakan Hukum 

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, 

yaitu :9 

1. Total Enforcement  

Yaitu ruang lingkung penegakan hukum pidana sebagaimana yang 

dirumuskan oleh hukum pidana substansif. Penegakan hukum pidana secara 

total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara 

ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup berbagai aturan 

seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan 

pemeriksaan pendahuluan. Lalu, disamping hal itu memungkinkan terjadinya 

pemberian batasan-batasan oleh hukum pidana substansif itu sendiri. 

Misalkan, dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan 

pada delik aduan. Ruang lingkup yang telah dibatasi ini disebut dengan Area 

of No Enforcement. 

2. Full Enforcement 

Setelah ruang lingkup dalam penegakan hukum pidana yang bersifat total 

tersebut dikurangi Area of No Enforcement dalam penegakan hukum ini para 

penegak hukum hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. 

3. Actual Enforcement 

Menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic 

expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, 

personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya 

                                                             
9 Dellyana,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 39 
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mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang 

sekarang dapat disebut dengan actual enforcement. 

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana 

menampakkan jati diri sebagai penerapan hukum pidana (Criminal Law 

Application) yang melibatkan berbagai sub sistem structural berupa aparat 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan. Termasuk didalamnya 

lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini, penerapan hukum harus dipandang 

dari 3 aspek antara lain : 

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yaitu, penerapan 

keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang 

didukung oleh sanksi-sanksi pidana. 

2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administrative yang mencakup 

interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang antara lain 

merupakan sub sistem peradilan diatas. 

3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial, dalam arti bahwa dalam 

mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif 

pemikiran yang ada didalam lapisan masyarakat. 

C. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum menurut 

Soerjono Soekanto yaitu : 

1. Faktor Hukum 

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh 
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konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan 

kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara 

normatif.  

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar 

hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau 

tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya 

penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun 

juga Peace Maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya 

merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah serta pola perilaku nyata 

yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. 

2. Faktor Penegakan Hukum 

Fungsi Hukum, mentalitas petugas penegak hukum memainkan peranan 

penting, kalau peraturan sudah tidak baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, 

ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam 

penegakkan hukum adalah mentalitas penegak hukum. 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 

perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. 

Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang 

praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan 

di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan 

computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan 

wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi 
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dianggap masih belum mampu dan belum siap. Walaupun juga disadari 

bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. 

4. Faktor Masyarakat 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam bermasyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok 

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul 

adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, 

atau kurang. Adanya derajat 23 kepatuhan hukum masyarakat terhadap 

hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang 

bersangkutan. 

5. Faktor Kebudayaan 

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering 

membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, 

mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu 

mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, 

berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang 

lain.  

Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang 

perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus 

dilakukan, dan apa yang dilarang. 

D. Pengertian Kepolisian 

 Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan 

perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam 
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kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan 

bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada 

dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagi 

fungsi. Sebagi organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan 

terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan 

wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk 

menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban 

masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian 

: “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan 

Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi 

pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri 

yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan 

tegaknya hukum, terlselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan 
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kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

E. Fungsi Kepolisian 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu: “Fungsi kepolisian 

adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih 

menjabarkan fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan terhadap masyarakat. Adapun dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: 

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban 

masyarakat, tersenggaranya perlindungan, pengayoman serta pelayanan 

terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia”  

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak 

hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:  
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a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum 

wajib tunduk pada hukum 

b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani 

permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum 

diatur dalam hukum. 

c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat 

polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan 

kekuatan hukum dikalangan masyarakat. 

d. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada 

penindakan kepada masyarakat.  

e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak 

menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh 

institusi yang membidangi. 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian mengtur hal-hal yang 

berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai 

berikut: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam 

negeri. 
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F. Tugas dan Wewenang Kepolisan 

Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi 

negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh 

kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas.  

Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas 

Kepolisian NKRI adalah: 

a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

b. Menegakan hukum  

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada 

masyarakat. 

Penjelasan dari Pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan Pasal 

tersebut tidak didasarkan pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya 

sama penting. Dalam pelaksanaannya maupun tugas pokok yang akan di 

kedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang 

dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara 

bersamaan dan dapat dikombinasikan.  

Dalam Undang-Undang kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat 

diartikan sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu 

prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka 

tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, 

ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang 

mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan 
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kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala 

bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. 

G. Pengertian Penyidik 

Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat 

cukup tinggi. Di dalam pasal 1 butir ke-1 KUHAP menyatakan bahwa penyidik 

adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri 

sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk 

melakukan penyidikan. 

Penyidik mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP adalah 

sebagai berikut : 

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana; 

2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 

3. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta 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 yang diduga melakukan 

suatu tindak pidana; 

7. Memmanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi; 
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8. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara; 

9. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara; 

10. Mengadakan penghentian penyidikan.10 

Menurut Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 1983 syarat kepangkatan Polisi 

Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang untuk menjadi penyidik 

adalah sekurang-kurangnya yang berpangkat Serda yang sekarang disebut 

Brigadir Polisi Dua/Bripda atau Golongan II B atau yang disamakan dengan 

itu. Kemudian, Pasal 2 butir 2 PP No. 27 Tahun 1983 menentukan adanya 

pengecualian bahwa jika suatu tempat tidak ada penyidik yang berpangkat 

Pembantu Letnan Dua yang sekarang disebut Ajun Inspektur Polisi Dua/ Aipda 

keatas maka 14 komandan sektor Kepolisin Republik Indonesia yang 

berpangkat bintara di bawah Ajun Inspektur Polisi Dua/Aipda karena 

jabatannya adalah penyidik. Penyidik pejabat Polisi negara tersebut diangkat 

oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), yang dapat 

dilimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat Polisi lain.11 

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang 

memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan 

pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan 

                                                             
10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat 1 
11 Gerson Bawengan. Penyidikan Perkara Pidana. Pradnya Paramitha. Jakarta, 1977. 
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Pejabat penyidik negeri sipil12. Menurut penjelasan pasal 6 ayat (2), kedudukan 

dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah diselaraskan dan 

diseimbangkan dengan kedudukan dan juga kepangkatan penuntut umum dan 

hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah 

kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat 

kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai 

berikut : 

1. Pejabat Penyidik Polri 

  Syarat agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan 

sebagai penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana 

hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut 

penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan 

dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim 

peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah 

kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. 

Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara 

lain adalah sebagai berikut : 

  

                                                             
12 Hamzah, Andi. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 
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a. Pejabat Penyidik Penuh 

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik 

penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan 

pengangkatan,yaitu : 

1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua 

Polisi; 

2) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan 

Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat 

penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua; 

3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia 

b. Penyidik Pembantu 

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik 

Pembantu adalah Pejabat Kepolisan Negara Republik 

Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara 

menurut syarat-syarat yang diatur denganperaturan 

pemerintah.24 Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai 

“penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat 
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kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik 

pembantu13: 

1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi; 

2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian 

Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat 

Pengatur Muda (Golongan II/a); 

3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia 

atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-

masing. 

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) 

huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi 

dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang 

mereka miliki bersumber pada undangundang pidana khusus, yang 

telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada 

salah satu pasal.14  

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai 

negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan 

tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. 

Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam 

                                                             
13 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan 

Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110. 
14 M.Yahya Harahap. Op.Cit, hlm.113 
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Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri 

sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai 

wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan 

hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada 

dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”. 

G. Syarat-Syarat Penyidik 

syarat-syarat untuk menjadi penyidik mengacu pada Pasal 2A ayat (1) 

PP 58/2010: 

(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus 

memenuhi persyaratan: 

1. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling 

rendah sarjana strata satu atau yang setara; 

2. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; 

3. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse 

kriminal; 

4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 

dan 

5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi 

Namun, dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi 

yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara 
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Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain 

sebagai penyidik (Pasal 2B PP 58/2010).15 

Tugas Polisi sebagai Penyidik memegang peranan utama dalam 

penydidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal Kitab 

Undamg-Undang Hukum Pidana. Sedangkan penyidikan terhadap tindak 

pidana khusus, misalnya : korupsi, penyelundupan dan sebagainya menurut 

ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 17 Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik (Polisi dan Pegawai Negeri 

Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang). Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, antara lain : Pejabat 

Bea Cukai, Pejabat Imigrasi, Pejabat Kehutanan dan lain-lain.  

Suatu pengecualian di KUHAP dan PP No. 27 Tahun 1983 adalah 

ketentuan dalam Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Nomor 5 Tahun 

1983 (UU ZEE No. 5 Tahun 1983) yang menentukan bahwa penyidik 13 

pelanggaran Undang-Undang tersebut adalah Angkatan Laut Republik 

Indonesia dan bukan Pegawai Negeri Sipil.16 

H. Pengertian Penyidikan 

Penyidikan Adalah Serangkaian Tindakan Yang Dilakukan Oleh Penyidik 

Untuk Mencari Dan Mengumpulkan Bukti, Bahwa Bukti Membuatnya Jelas 

Bahwa Pelanggaran Terjadi, Dan Menemukan Tersangka. Penyidikan Yang 

                                                             
15 Hukum Online, Bolehkan peran penyidik bukan Sarjana Hukum, dalam 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5523a26b54324/bolehkah-penyidik-
kepolisian-bukan-sarjana-hukum, access 6 januari 2019 

16 Gerson Bawengan. Penyidikan Perkara Pidana. Pradnya Paramitha. Jakarta, 1977. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5523a26b54324/bolehkah-penyidik-kepolisian-bukan-sarjana-hukum
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5523a26b54324/bolehkah-penyidik-kepolisian-bukan-sarjana-hukum
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Dilakukan Oleh Pegawai Negri Sipil Di Pejabat Pemerintah. Pada tindakan 

penyelidikan, penekanannya diletakan kepada tindakan “mencari dan 

menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan 

pidana. Sedangkan pada penyidikan konsentrasi penekanannya diletakkan pada 

tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Tujuan dari penyidikan ialah 

membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan 

pelakunya. 

Pengertian Penyidikan menurut UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya. Dan Berdasarkan pasal 21 UU No.26 Tahun 2000 

tugas penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung dan ruang lingkup penyidikan 

kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan.17 Secara garis besar, 

penyidikan adalah suatu proses untuk mencaribukti-bukti yang menguatkan 

suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. 

 Menurut KUHP Penyidikan Adalah Serangkaian Tindakan Dalam Hal 

Dan Dengan Cara Yang Ditentukan Dalam Undang-Undang Ini Untuk Mencari 

Dan Mengumpulkan Bukti Dengan Bukti Untuk Membuat Terang Atau Jelas 

Tentang Kejahatan Dan Untuk Menemukan Tersangka. 

                                                             
17 Hamzah, Andi. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 
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Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminil, penyidikan itu biasa 

dibedakan sebagai berikut: 

1. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan 

dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari 

terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya, 

2. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang 

merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang 

merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana. 

Yahya Harahap juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan 

seksama, motivasi dan tujuan penyidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab 

kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum 

yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan 

pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu 

berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut 

penyidikan. 

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung 

dalam pengertian penyidikan adalah : 

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung 

tindakan-tindakan yang antara suatu dengan yang lain saling 

berhubungan; 

2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik; 
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3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-

undangan; 

4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang 

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan 

menemukan tersangkanya. 

Berdasarkan keempat unsur diatas sebelum dilakukan penyidikan, 

telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang 

dan belum diketahui siapa pelakunya, adanya tindak pidana yang belum 

terang itu diketahui dari penyelidikannya. 

Kewenangan kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan 

perkara pidana dijabarkan dalam Pasal 16 UU No. 2 tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: 

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 

2. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat 

kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; 

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan; 

4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal; 

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi; 
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7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam 

pemeriksaan perkara pidana; 

8. Mengadakan penghentian penyidikan; 

9. Menyerahkan bekas perkara kepada penuntut umum; 

10. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak 

atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka 

melakukan tindak pidana; 

11. Memberi bantuan dan petunjuk penyidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri 

sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; 

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab18. 

I. Pengertian Tindak Pidana 

Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum, masalah istilah adalah sangat penting. 

Demikian pula halnya dengan istilah terhadap tindak pidana. Istilah tindak 

pidana ini sebenarnya bersumber dari terjemahan strajbaar feit atau delict 

(bahasa Belanda) dimana terjemahan strajbaar feit tersebut dalam bahasa 

Indonesia hingga kini belum terdapat adanya kesamaan pendapat dikalangan 

para saijana. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai macam istilah dalam 

menterjemahkan strajbaar feit tersebut, seperti peristiwa pidana, perbuatan 

pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan juga dengan sebutan tindak pidana. 

                                                             
18 Djoko Prakoso, 1987, Penyidik, Penutut Umum,Hakim Dalam Proses Hukum Acara 

Pidana 
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Menurut Moeljatno dengan menggunakan istilah perbuatan pidana 

memberikan rumusan sebagai berikut: ’’Perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi 

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan 

tersebut”.19 Sedangkan menurut A. Ridwan Halim. S, menyebutkan tindak 

pidana sebagai ’’delik” yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan 

diancam dengan hukuman oleh Undang- undang (pidana).20 Disamping 

terjemahan stafbaar feit diatas, Van Apeldoom juga menyebutkan sebagai 

peristiwa pidana yakni suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang 

bertentangan dengan hukum positif, jadi yang bersifat tanpa hak yang 

menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. 

Selanjutnya beliau berpendapat bahwa unsur yang diperlukan untuk peristiwa 

pidana adalah sifat tanpa hak (onrechtmatigheid) yakni sifat melanggar hukum 

dimana tidak terdapat unsur tanpa hak, tidak ada peristiwa pidana. Dengan 

demikian dalam suatu peristiwa pidana ciri khas yang paling utama adalah 

melanggar hukum (sifat tanpa hak).21 

Pengertian lain untuk terjemahan strajbaar feit diberikan pula oleh 

S.Kartanegara, dimana beliau lebih condong dengan istilah tindak pidana dengan 

rumusannya yakni ”suatu perbuatan (melakukan atau lalai melakukan) yang 

                                                             
19 Moeliatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 54. 
20 Ridwan Halim, Hukum Pidana dalam Tanva Jawab. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 33. 
21 Van Apeldoom, Pengantar Ilmu Hukum. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 338. 
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bertentangan hukum positif, yaitu yang menimbulkan akibat yang oleh hukum 

dilarang dan diancam hukuman”.22  

Berdasarkan kedua pandangan tersebut dengan demikian, dapat kita 

lihat adanya persamaan pendapat antara S. Kartanegara dan Van Apeldoom yang 

mana unsur tanpa hak, yaitu melanggar hukum merupakan unsur yang penting 

untuk suatu strajbaar feit. Strajbaar feit dalam bahasa Indonesia memang 

perbedaan dalam sebutannya, namun harus tetap diakui terjemahan dalam 

bahasa Indonesia. Walaupun berbeda-beda, tetapi unsur melanggar hukum dan 

hak tetap ada yang merupakan ciri khasnya. Kita mengetahui apakah perbuatan 

tersebut melawan hukum haruslah dilihat dasar undang-undang. rumusan 

undang-undang menunjukkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan 

dan boleh dilakukan. Ada suatu asas pidana yang mengatakan bahwa suatu 

perbuatan tidak boleh dihukum apabila ada peraturan yang mengatur sebelum 

perbuatan itu dilakukan. Asas ini disebut Nullum Delictum Nulla Poena Sine 

Praevia Lege Poenali atau asas tersebut dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 1 

ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 'Tiada suatu perbutan dapat 

dipidana, melainkan atas kekuatan dalam perundang-undangan yang telah ada 

sebelum perbuatan itu. Makna yang terkandung dalam asas legalitas itu ada tiga 

pengertian, yaitu ada perbuatan yang dilarang yang diancam dengan pidana 

kalau hal itu lebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang 

                                                             
22 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian II. Balai Lektur Mahasiswa, 

1989, hlm. 64.   
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maka dapat ditentukan bahwa adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan 

secara penafsiran secara analogi. 

Dari beberapa definisi mengenai tindak pidana menurut para ahli diatas 

maka dapat disimpulkan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana itu, 

tindak pidana ialah perbuatan melanggar hukum yang dapat dimintai 

pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan pelakunya, 

dimana perbuatannya melanggar atau melawan hukum ketentuan Undang-

undang dan aturan-aturan lainnya, sehingga atas perbuatan yang telah yang 

dilakukannya dapat diancam dengan pidana berupa kurungan ataupun denda 

sehingga akan membuat efek jera bagi pelakunya, baik yang individu ataupun 

banyak pihak yang mengetahuinya. 

J. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Sehubungan dengan perumusan tindak pidana yang mempunyai 

sejumlah unsur di dalam tiap-tiap tindak pidana, maka nampak adanya jalan 

pikiran yang berlainan antara para ahli untuk secara mendasar dan adanya pula 

pendapat yang membagi unsur-unsur perumusan tindak pidana secara terperinci. 

Pembagian secara mendasar didalam melihat unsur perumusan tindak pidana, 

mempunyai dua (2) unsur yaitu: 

1. Unsur obyektif. 

a. Perbuatan orang; 

b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; 

c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti 

dalam pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”. 
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2. Unsur subyektif. 

a. Orang yang mampu bertanggung jawab; 

b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa) perbuatan harus dilakukan dengan 

kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari 

perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. 

Menurut Lamintang yang dimaksud dengan unsur-unsur ’’obyektif’ itu 

adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu 

didalam keadaan- keadaan mana tindakan yang dimaksud unsur ’’subyektif’ 

adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan 

dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala yang tergantung di 

dalam hatinya.23 Dalam hal ini C. S. T. Kansil mempertegasnya dengan 

menyebutkan unsur-unsur obyektif tersebut adalah mengenai perbuatan, akibat, 

dan keadaan. Unsur-unsur subyektif ialah mengenai keadaan dapat 

dipertanggungjawabkan dan schuld (kesalahan) dalam arti dolus (sengaja) dan 

culpa (kelalaian).24 

Pembagian perumusan tindak pidana secara terperinci, melihat unsur 

tindak pidana didasarkan atas susunan perumusan dari tiap-tiap tindak pidana 

yang bersangkutan, sehingga secara alternatif, setiap tindak pidana harus 

mempunyai unsur-unsur yang pada umumnya dikenal dengan ilmu pengetahuan. 

Di dalam doktrin tidak terdapat keseragaman didalam menentukan adanya 

unsur-unsur dalam suatu tindak pidana. 

                                                             
23 P. A. F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung, 1983, 

hlm.84.   
24 C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 

1989, hlm. 284.   



 

41 
 

Apabila kita lihat rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam 

KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:25 

a. Unsur tingkah laku; 

b. Unsur melawan hukum 

c. Unsur kesalahan; 

d. Unsur akibat konstitutif; 

e. Unsur keadaan yang menyertai; 

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 

h. Unsur syarat untuk dapatnya dipidana; 

i. Unsur obyek hukum tindak pidana; 

j. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana; 

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 

Sedangkan, menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah:26 

a. Perbuatan; 

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). 

K. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan 

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut 

“penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh 

manusia  ini dutujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari 

                                                             
25 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana. Tindak pidana. 

Teori- Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana). Cet. I., PT RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), hlm. 82. 
26 Ibid. Hlm.79 
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perbuatan-perbuatan berupa penyerangan  atas tubuh atau bagian dari tubuh yang 

mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa 

pada tubuh dapat menimbulkan rasa trauma kepada korban bahkan kematian. 

Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut 

“perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian 

dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”.  

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya 

yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang 

tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. 

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu 

sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. 

Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah 

“sengaja merusak kesehatan (psikis maupun batin) seseorang/individu”. 

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang 

dimaksud dengan 27“perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak 

kesehatan”: 

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali 

sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan 

sebagainya. 

                                                             
27 Lisa, TIndak Pidana Penganiayaan, dalam http://makalah-hukum-

pidana.blogspot.com/2014/05/tindak-pidana-penganiayaan.html, akses 30 juni 2018 

http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/05/tindak-pidana-penganiayaan.html
http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/05/tindak-pidana-penganiayaan.html
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2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, 

dan sebagainya. 

3. .“luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-

lain. 

4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, 

dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. 

L. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan 

Di dalam Hukum Pidana terdapat beberapa pembagian atau jenis dari Tindak 

Penganiayaaan yaitu : 

1. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa 

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan 

pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada 

hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan 

bukan penganiayaan ringan. 

Mengamati pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan 

biasa, yakni : 

a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbul luka berat 

maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara 

selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda 

sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah (ayat 1); 

b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum 

dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2); 
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c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum 

dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3); 

d. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4). 

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni : 

a. Adanya kesengajaan; 

b. Adanya perbuatan; 

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, 

dan atau luka pada tubuh; 

d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya. 

2. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan 

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak 

menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak 

bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan 

ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan 

ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga 

bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan 

Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk 

menjalankan jabatan atau pekerjaan. 

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu 

penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang 

untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. 

Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni : 

a. Bukan berupa penganiayaan biasa; 
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b. Bukan penganiayaan yang dilakukan : 

1) Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya; 

2) Terhadap pegawai negri yang sedang dana tau karena 

menjalankan tugasnya yang sah; 

3) Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau 

kesehatan untuk dimakan dan diminum. 

c. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 

pekerjaan jabatan dan pencaharian. 

3. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana 

Pasal 353 KUHP mengenai penganiyaan berencana merumuskan 

sebagai berikut : 

a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu di pidana dengan 

pidana penjara paling lama empat tahun.  

b. Jika perbutan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di 

pidana dengan pidana penjara palang lama tujuh tahun.  

c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di 

pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.  

Menurut Mr.M.H. Tiirtamidjaja arti di rencanakan lebih dahulu 

adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk 

mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Apabila kita fahami 

tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan 

penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab 

terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (meet voor bedachte rade) 
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sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat 

berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (opzettielijk) dan 

merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat 

subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).  

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila 

mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan 

pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila 

menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan 

disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana 

(Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan 

pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi 

pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).28 

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu 

sebelum perbuatan dilakukan, penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi 

penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat : 

a. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan 

dalam suasana batin yang tenang; 

b. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat 

sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang 

cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara 

lain :  

1) Resiko apa yang akan ditanggung; 

                                                             
28 D.Schaffmeister dkk,Hukum Pidana, Penerbit Liberty.Yogyakarta 1995. hlm 83.   
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2) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang 

tepat untuk melaksanakannya; 

3) Bagaimana cara menghilangkan jejak. 

c. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan 

dengan suasana hati yang tenang. 

4. Tindak Pidana Penganiayaan Berat 

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP, perbuatan 

berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain, 

haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. 

Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain : kesalahan (kesengajaan), 

perbuatannya (melukai secara berat), obyeknya (tubuh orang lain), 

akibatnya (luka berat). Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan 

maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, 

misalnya menusuk dengan pisau, maupun terhadap akibatnya yakni luka 

berat. 

Rumusan yang tercantum pada pasal 354 KUHP adalah sebgai berikut : 

a. siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerena melakukan 

penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan 

tahun.  

b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana 

dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.  

Penganiayan berat (zwar lichamelijk letsel toebrengt) atau dapat 

disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan 

dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak 
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pidana yaitu, pebuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan 

diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.29 

Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai 

unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan 

apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus 

menyebukan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam 

undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana. 

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan 

ini harus sekaligus ditujukan baik tehadap perbuatannya, (misalnya 

menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. 

Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat. 

5. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana 

Penganiyaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang 

rumusannya adalah sebagai berikut : 

a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.  

b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana 

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.  

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang 

berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka 

penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara 

penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiyaan 

                                                             
29 Ibid, hlm 83.   
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berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain suatu 

penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua 

bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh 

karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur 

penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.30 

M. Pengertian Pelaku Tindak Pidana 

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang 

melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur 

tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. 

Dalam tindak pidana terutama pengeroyokan terdapat beberapa pelaku atau 

pelakunya lebih dari 1 orang, maka dalam perbuatan tersebut pelaku memiliki 

tingkat kejahatan yang berbeda-beda, dalam BAB V KUHP tentang penyertaan 

dalam melakukan perbuatan pidana dijelaskan dalam pasal 55 dan 56 yang 

dimana isinya : 

Pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan 

pengajur : 

Bunyi Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut: 

(1)  Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : 

1.    mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang 

turut serta melakukan perbuatan; 

                                                             
30 R.Roesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum Dan Delik-Delik Khusus, Bandung: Karya 

Nusantara, 1984 
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2.    mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, 

sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya 

melakukan perbuatan. 

(2)  Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah 

yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 

Pembantu 

Bunyi Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut: 

Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) suatu kejahatan: 

1.    mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan 

dilakukan ; 

2.    mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau 

keterangan untuk melakukan kejahatan. 

N. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memuat 

pasal yang mengatur perihal tindak pidana yang dengan terang-terangan dan 

bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-

luka, tindak pidana ini sering disebut dengan tindak pidana pengeroyokan. 

Pengeroyokan dan perusakan merupakan istilah pidana tentang Tindak 

pidana pasa Pasal 170 KUHP yaitu : 
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(1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama 

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan 

(2) Yang bersalah diancam : 

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan 

sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan 

mengakibatkan luka-luka: 

Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika 

kekerasan mengakibatkan luka berat; 

Ke-3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika 

kekerasan mengakibatkan maut: 

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini. 

Pada Pasal 170 ayat (2) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Unsur barang siapa; 

2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama; 

3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau perusakan 

terhadap barang; 

4. Unsur yang mengakibatkan luka-luka atau penghancuran barang. 

O. Keikutsertaan dalam Penyerangan atau Perkelahian yang Dilakukan oleh 

Beberapa Orang 

Tindak pidana turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dirumuskan 

dalam BAB XX tentang Penganiayaan Pasal 358 KUHP yang isinya sebagai 

berikut:  
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“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di 

mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap 

apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: 

(1) Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan jika akibat 

penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; 

(2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada 

yang mati.” 

Keikutsertaan dalam penyerangan atau perkelahian itu harus dilakukan 

secara sengaja, dan agar pelakunya dapat dipidana, pelaku tersebut harus 

menghendaki untuk turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang 

bersangkutan, dan bukan karena ia telah tersangkut dalam penyerangan atau 

perkelahian tersebut.  

Selain itu, unsur menyebabkan luka berat pada tubuh dan menyebabkan 

kematian seseorang juga merupakan keadaan-keadaan yang menyebabkan 

orang dapat dipidana karena tindak pidana kesengajaan turut serta dalam suatu 

penyerangan atau suatu perkelahian di mana terlibat berbagai orang, atau 

menurut istilah Prof. Van Bemmelen, luka berat pada tubuh dan kematian 

seseorang itu merupakan strafbepalende geovlgen atau merupakan akibat-

akibat yang membuat pelaku menjadi dapat dipidana. 
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P. Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan 

Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang. 

Dalam Pasal 170 KUHP telah dijelaskan bahwa : 

(1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama 

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan 

pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 

(2) Yang bersalah diancam : 

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan 

sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan 

mengakibatkan luka-luka.; 

2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan 

mengakibatkan luka berat; 

3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan 

mengakibatkan maut. 

Dari pasal tersebut maka unsur yang terkandung dalam Pasal 170 KUHP 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Unsur Barangsiapa. hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi 

sebagai pelaku. 

2. Dengan terang-terangan, perbuatan tersebut dilakukan di depan 

publik, dimana semua orang dapat melihatnya. 

3. Dengan tenaga bersama. artinya perbuatan kekerasan tersebut 

dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Arti kata 

bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuata itu dilakukan 
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dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi 

bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa). 

4. Kekerasan, kekerasan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan 

jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini 

biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”. 

5. Terhadap orang atau barang. kekerasan itu harus ditujukan kepada 

orang atau barang sebagai korban 

Penggunaan pasal ini tidaklah sama dengan penggunaan Pasal 351 KUHP, 

dikarenakan dalam pasal ini pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan dalam 

Pasal 351 KUHP, pelaku adalah satu orang, ataupun dapat lebih dari satu orang 

dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Seseorang dapat 

saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih tetapi para pelaku 

tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan sepaham untuk 

melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki ranah Pasal 351 

KUHP. 

Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 KUHP sudahlah tentu dilakukan 

oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang 

berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat 

tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang. 

Perbedaan yang paling mendasar Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 KUHP 

adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik 

terbuka, sedangkan pada Pasal 351 KUHP hal ini tidak dibedakan, apakah 

dilakukan di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka 
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Q. Pengertian Error In Persona 

Istilah Error in Persona maupun Error in Objecto digunakan di pengadilan 

pada tahap eksepsi atas gugatan (kalau di perdata) atau dakwaan (kalau di 

pidana). Eksepsi dengan mendasar pada Error in Persona di ajukan oleh 

Tergugat/Terdakwa terhadap Gugatan/ Surat Dakwaan Penggugat/Penuntut 

Umum karena dakwaan/gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang 

salah.  

Sebagai contoh misalnya surat dakwaan disebutkan bahwa X berdasarkan 

identitas yang diajukan oleh Penuntut Umum berusia 25 tahun, beralamat di 

Jakarta, beragama Yahudi, telah membunuh Y dengan cara menusuknya 

dengan pisau. Kemudian X mengajukan eksepsi karena menurut dia ciri-ciri X' 

yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak sama dengan dirinya, misalnya X 

yang sedang di dakwa ini ternyata berusia 50 tahun, beralamat di Surabaya dan 

beragama Zoroaster, jadi menurut X, Penuntut Umum salah menuntut orang. 

Istilah Error in Persona digunakan di pengadilan pada tahap eksepsi atas 

gugatan (kalau di hukum perdata) atau dakwaan (kalau di hukum pidana). 

Eksepsi dengan dasar Error in Persona diajukan oleh Tergugat/Terdakwa 

terhadap Gugatan/Surat Dakwaan Penggugat/Penuntut Umum karena 

dakwaan/gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah, bahwa cacat 

formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat 
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maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in 

persona.31 

                                                             
31 Yahya Harahap,  Hukum Acara  Pidana: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) 




