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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Kerangka Teori 

1. Tinjauan Umum tentang Rekam Medik 

a.  Pengertian Rekam Medik 

Rekam medik menurut penjelasan resmi atas Pasal 46 ayat (1) 

Undang –Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

yang menyatakan : ”Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan 

dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, 

tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”. 

Definisi rekam medik menurut Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang 

Rekam Medik dalam Pasal 1 Angka (1) yang menyatakan bahwa : 

”Rekam medik adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen 

tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan 

pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”.  

Berdasarkan Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia Tentang Rekam 

Medis/Kesehatan (Medical Record) dalam Lampiran SK PB IDI No. 

315/PB/A.4/88 menyatakan bahwa : 

1. ”Rekam medis/kesehatan adalah rekaman dalam bentuk 
tulisan atau gambaran aktivitas pelayanan yang diberikan 
oleh pemberi pelayanan/medis kesehatan kepada seorang 
pasien. 

2. Rekam medis/kesehatan meliputi : identitas lengkap pasien, 
catatan tentang penyakit (diagnosis, terapi, pengamatan 
perjalanan penyakit), catatan dari pihak ketiga, hasil 
pemeriksaan laboratorium, foto Rontgen, pemeriksaan USG, 
dan lain-lainnya serta resume”. 
 

Menurut ahli dari luar negeri Walters dan Murphy memberikan 

definisi rekam medik adalah ”kompendium (ikhtisar) yang berisi 

informasi tentang keadaan pasien selama dalam perawatan atau selama 

dalam pemeliharaan kesehatannya” (Walters dan Murphy, dalam 
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Y.A.Triana Ohoiwutun, 2007 : 23). Pengertian rekam medik ini 

didasari ketika pasien mendapat pelayanan medik yang dilakukan oleh 

petugas kesehatan. 

Dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direktorat 

Jenderal Pelayanan Medik Nomor 78/Yanmed/RS. UM. 

Dik/YMU/I/1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan 

Rekam Medik di Rumah Sakit yang menyatakan bahwa : 

”Rekam medik di rumah sakit adalah berkas yang berisikan 
catatan dan dokumen tentang identitas, anamnesis, pemeriksaan, 
diagnosis pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang 
diberikan kepada seseorang pasien selama dirawat di rumah sakit 
yang dilakukan di unit-unit rawat jalan termasuk unit gawat 
darurat dan unit rawat inap”. 

 

Definisi rekam medik dalam Medical Laws and Jurisprudence 

adalah : 

”Medical record is any written reports, notes, orders, 
photographs, X-rays or other written record received or 
produced by a provider of health care, or any person employed 
by him, which contains information relating to the medical 
history, examination, diagnosis or treatment of the patient”. 
(DOH Hospital Medical Records Management Manual, 1996 on 
Peter P. Ng and Philipp U. Po, 2005 : 547).  
 

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa definisi rekam 

medik adalah segala sesuatu yang berupa laporan-laporan tertulis, 

catatan-catatan, pelayanan-pelayanan, foto-foto, sinar-X atau rekaman 

tertulis yang diterima atau dibuat oleh bidang pelayanan kesehatan, 

atau seseorang pegawai atau asisten pelayanan kesehatan, yang  

mengandung informasi yang menjelaskan riwayat kesehatan, 

pemeriksaan, diagnosa atau perawatan yang diterima pasien. 

Rekam medik menjadi rekaman mengenai kondisi kesehatan 

seseorang  Gemala Hatta memberikan batasan definisi mengenai 

rekam medis yaitu merupakan kumpulan fakta tentang kehidupan 

seseorang dan riwayat penyakitnya, termasuk keadaan sakit, 
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pengobatan saat ini dan saat lampau yang ditulis oleh para praktisi 

kesehatan dalam upaya mereka memberikan pelayanan kesehatan 

kepada pasien (http://forensik.ilmukedokteran.net/hukum-

kesehatan/205-rekam-medis). 

 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga memberikan batasan 

mengenai definisi dari rekam medik agar tidak menimbulkan 

penafsiran secara subjektif dan umum, sehingga lebih membatasi dan 

membedakan secara jelas antara rekam medik dan rekam kesehatan. 

Rekam medik merupakan rekaman dalam bentuk tulisan atau 

gambaran aktivitas pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan 

medis/kesehatan kepada seorang pasien. Pembatasan mengenai 

pengertian rekam medik agar tidak menimbulkan kerancuan dalam 

bidang hukum kesehatan (http://forensik.ilmukedokteran.net/hukum-

kesehatan/205-rekam-medis). 

Sedangkan dalam kedokteran forensik, manfaat rekam medik 

adalah sebagai dasar pembuatan Visum et Repertum (VER) korban 

hidup; sebagai alat bukti di pengadilan; dasar bagi penyidik untuk 

melakukan penyidikan; serta dasar untuk pembelaan dalam sengketa 

medik. Dalam pelayanan kedokteran forensik klinik, peran rekam 

medik yang paling penting adalah judicial process dan law 

enforcement and investigation. Judicial process ialah untuk bukti di 

pengadilan bagi penyelesaian perkara pidana atau perdata; bukti 

menentukan adanya kelainan mental serta kompetensi; dan fitness 

seseorang; sedangkan law enforcement and investigation digunakan 

untuk investigasi adanya tindak pidana dan security clarence program 

(http://forensik.ilmukedokteran.net/hukum-kesehatan/205-rekam-

medis). 

Sedangkan menurut Edna K Huffman, 1992 rekam medik adalah 

rekaman atau catatan mengenai siapa, apa, mengapa, bilamana, dan 

bagaimana pelayanan yang diberikan kepada pasien selama masa 

perawatan yang memuat pengetahuan mengenai pasien dan pelayanan 
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yang diperolehnya serta memuat informasi yang cukup untuk 

menemukenali (mengidentifikasi) pasien, membenarkan diagnosis & 

pengobatan serta merekam hasilnya (Edna K Huffman, dalam 

Bambang Shofari, 2002 : 4).  

Namun tampaknya belakangan ini orang lebih cenderung 

menggunakan istilah rekam medis sebagai terjemahan dari ”medical 

record”, biarpun terjemahan yang dibuat oleh Pusat Pembinaan 

Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai hasil kerjasama dengan 

Panitia Kerja Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pencatatan Medis 

adalah ”rekam medis/kesehatan” (RMK). Rekam medis adalah 

kumpulan keterangan tentang identitas, hasil anamnesis, pemeriksaan 

dan catatan segala kegiatan para pelayan kesehatan atas pasien dari 

waktu ke waktu (M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999 : 59). 

 

b.  Pemaparan Rekam Medik Sebagai Alat Bukti 

Rekam medik mempunyai tujuan yang sangat penting karena 

dapat digunakan dalam kepentingan hukum sehingga latar belakang 

perlunya dibuat rekam medik menurut Sofwan Dahlan adalah untuk 

mendokumentasikan semua kejadian yang berkaitan dengan kesehatan 

pasien serta menyediakan media komunikasi diantara tenaga kesehatan 

bagi kepentingan perawatan penyakitnya sekarang maupun yang akan 

datang (Sofwan Dahlan, 2000 : 73). 

Kerahasiaan rekam medik diatur dalam Pasal 10 ayat (1) 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik yang menyatakan 

bahwa : ”Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, 

riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga 

kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, 

petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan”. 

Tapi, terdapat pengecualian yaitu mengenai informasi rekam 

medik tidak selalu bersifat rahasia, dalam hal-hal tertentu rekam medik 
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dapat dibuka untuk mengetahui informasi yang ada didalamnya yang 

telah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang 

Rekam Medik yang menyatakan bahwa : 

”Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat 
pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal : 
a. untuk kepentingan kesehatan pasien ; 
b. memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka 

penegakan hukum atas perintah pengadilan; 
c. permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri; 
d. permintaan institusi / lembaga berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan; dan  
e. untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, 

sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien”. 
 

Berdasarkan Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia Tentang Rekam 

Medis/Kesehatan (Medical Record) dalam Lampiran SK PB IDI No. 

315/PB/A.4/88 butir 10 menyatakan bahwa : 

”Pemaparan isi kandungan rekam medis/kesehatan hanya boleh 
dilakukan oleh dokter yang bertanggungjawab dalam perawatan 
pasien yang bersangkutan. Dan hal ini hanya boleh dilakukan 
untuk (1) pasien yang bersangkutan, (2) atau kepada konsulen, 
atau (3) untuk kepentingan pengadilan. Untuk rumah sakit 
permintaan pemaparan ini untuk kepentingan pengadilan harus 
ditujukan kepada Kepala Rumah Sakit”.   
 

Rekam medik dapat dibuka menurut peraturan perundang-

undangan. Pemaparan isi rekam medik hanya boleh dilakukan oleh 

dokter yang bertanggung jawab dalam perawatan pasien dan untuk 

kepentingan pengadilan. Yang dimaksudkan untuk kepentingan 

pengadilan ini juga termasuk untuk kepentingan pembuktian di 

pengadilan dan kepentingan penyidikan (Hermien Hadiati Koeswadji, 

1998 : 157).  

Mengenai penggunaan rekam medik sebagai alat bukti di 

persidangan, Y.A. Triana Ohoiwutun menegaskan bahwa keberadaan 

rekam medik sangat diperlukan dalam setiap sarana pelayanan 

kesehatan, baik ditinjau dari segi pelaksanaan praktik pelayanan 
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kesehatan maupun dari segi aspek hukum. Dari aspek hukum, rekam 

medik dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara hukum 

(Y.A.Triana Ohoiwutun, 2007 : 19). Jadi, pemaparan mengenai 

informasi di dalam rekam medik ini bersifat limitatif atau terbatas 

sebab hanya dapat digunakan dalam hal khusus yang mendapat 

pengesahan secara legal dan demi kepentingan hukum. 

 

2. Tinjauan Umum tentang Penetapan Hakim 

a.  Pengertian Penetapan Hakim 

Menurut Andi Hamzah penetapan atau beschikking adalah surat 

pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim mengenai hal yang menjadi 

kewenangannya dalam memeriksa perkara yang diadakan di luar 

putusan pengadilan; misalnya, 1) perintah mengeluarkan terdakwa dari 

tahanan; 2) perintah untuk penambahan alat bukti (Andi Hamzah, 2008 

: 162). 

 

b.  Penetapan Dakwaan Tidak Dapat Diterima 

Penetapan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima 

pada hakikatnya termasuk kekurangcermatan Penuntut Umum karena 

penetapan tersebut dijatuhkan karena : 

- Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan, tidak ada (delik 

pengaduan); 

- Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, telah pernah diadili 

(ne bis in idem); 

- Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa (verjaring).  

 

Seyogyanya Penuntut Umum sebelum melimpahkan perkara 

tersebut ke Pengadilan Negeri, telah meneliti dengan cermat semua 

hal-hal tersebut diatas sehingga untuk penyelesaian perkara tersebut 

tidak perlu dengan pelimpahan ke Pengadilan Negeri yang selanjutnya 

berdasarkan Pasal 152 ayat (1) KUHAP meneruskannya dengan 
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penunjukkan hakim yang mengadili. Ketua Pengadilan Negeri dapat 

menerbitkan ”penetapan” yang menyatakan bahwa dakwaan tidak 

dapat diterima, setelah meneliti dan memeriksa berkas perkara yang 

diterimanya dari Kejaksaan (Leden Marpaung, 1992 : 410-411). 

 

3. Tinjauan Umum tentang Dakwaan 

Dakwaan adalah surat atau akta yang berisi identitas terdakwa serta 

uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan 

dengan menyebutkan waktu dan tempat delik itu dilakukan dan cara 

melakukannya yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP 

(Andi Hamzah, 2008 : 41). 

Pengertian surat dakwaan adalah akta yang dibuat oleh Penuntut 

Umum yang memuat waktu dan tempat delik dilakukan, perumusan delik 

dan uraian singkat bagaimana delik itu dilakukan yang diatur dalam Pasal 

14 huruf d KUHAP (Andi Hamzah, 2008 : 148).   

 

4. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti Sah Sesuai KUHAP 

Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya 

dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan 

sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas 

kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa 

(Darwan Prinst, 1998 : 135). Yang dimaksud dengan alat bukti adalah 

segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana 

dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan 

pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya 

suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (Hari Sasangka dan 

Lily Rosita, 2003 : 11). 

Alat bukti memiliki peranan yang sangat penting di dalam proses 

pembuktian perkara pidana di persidangan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP 

telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-

undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk 
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membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, 

terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan 

mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa 

mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang 

ditentukan Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang 

dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-

alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti 

yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak 

mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat (M. Yahya Harahap, 

2003 : 285). 

Alat-alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan 

berikut ini adalah uraian mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah menurut 

KUHAP : 

1) Keterangan Saksi 

Pengertian saksi menurut Pasal 1 KUHAP yang menyatakan bahwa :   

26. ”Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna    
kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu 
perkara yang ia dengan, ia lihat dan ia alami sendiri. 

27. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana 
yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana 
yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan 
menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. 

 

2) Keterangan Ahli 

Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyatakan bahwa : “keterangan 

ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki 

keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang 

suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Dari keterangan 

Pasal 1 angka 28 KUHAP, maka lebih jelas lagi bahwa keterangan ahli 

dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga meliputi 

seseorang yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang dengan 

pendidikan khusus.  
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 Menurut Andi Hamzah, keterangan ahli berbeda dengan 

keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan secara tegas. Kadang-

kadang seorang ahli merangkap sebagai seorang saksi itu berbeda. 

Keterangan saksi adalah mengenai apa yang dialami oleh saksi itu 

sendiri. Sedangkan keterangan ahli adalah mengenai suatu penilaian 

mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan 

mengenai hal-hal tersebut (Andi Hamzah, 2001 : 269). 

KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di pengadilan 

sebagai alat bukti keterangan ahli (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan 

ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti surat 

(Pasal 187 KUHAP). Apabila keterangan diberikan pada waktu 

pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan 

dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah 

sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, maka keterangan ahli 

tersebut sebagai alat bukti surat.  

Misalnya mengenai penggunaan visum et repertum maupun 

rekam medik yang dibuat oleh dokter. Sedangkan dokter pembuat atau 

yang mengisi rekam medik yang diminta untuk memberi keterangan di 

persidangan oleh hakim, berdasarkan Pasal 186 KUHAP dikategorikan 

sebagai alat bukti keterangan ahli. 

Keterangan para ahli ini dapat diberikan dalam dua bentuk yaitu 

tertulis dan lisan dimana keterangan itu diberikan oleh ahli yang 

bersangkutan di depan sidang pengadilan. Keterangan seorang ahli 

harus merupakan pendapat atau konklusi yang didasarkan atas 

keilmuan atau keahlian khusus mengenai suatu hal yang berhubungan 

dengan pemeriksaan suatu perkara yang diperiksa oleh suatu 

pengadilan (Moch. Faisal Salam, 2001 : 298-299). 

3) Surat 

Mengenai alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang 

menyatakan bahwa : 
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”Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c 
KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, 
adalah :  
a.  Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 

pejabat umum yang berwenang dan yang memuat keterangan 
tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang 
dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas 
tentang keterangannya itu; 

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang 
termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan 
yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan; 

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; 

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan 
isi dari alat pembuktian yang lain”. 

 

Alat bukti surat memiliki kekuatan pembuktian yang sangat 

penting dan mutlak. Tertera dalam Pasal 187 KUHAP huruf a, b, dan c 

adalah alat bukti yang ”sempurna”. Sebab surat dibuat secara resmi 

berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Surat juga 

bukan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian 

mengikat.  

Rekam medik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di depan 

persidangan tanpa meminta keterangan dokter pembuat rekam medik 

dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat, karena sesuai dengan 

kriteria alat bukti surat pada KUHAP Pasal 187 huruf a. 

 

4) Petunjuk 

Mengenai alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP 

yang menyatakan bahwa :  

(1) ”Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun 
dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi 
suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.  

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 
diperoleh dari : 
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a.  keterangan saksi;  
b.  surat;  
c.  keterangan terdakwa. 

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam 
setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi 
bijaksana, setelah ia melakukan pemeriksaan dengan penuh 
kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”.  

 

5) Keterangan Terdakwa 

Mengenai alat bukti keterangan terdakwa berdasarkan Pasal 189 

KUHAP menyatakan bahwa : 

(1) ”Keterangan tedakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang 
tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau 
ia alami sendiri.   

(2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat 
digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan 
keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang 
mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 

(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya 
sendiri. 

(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 
ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, 
melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”. 

 
 

5. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian 

a. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. 

Tindak pidana juga merupakan pengertian yuridis yang berbeda 

dengan pengertian berbuat jahat atau kejahatan atau dimana ini dapat 

diartikan secara yuridis atau kriminologis. Dalam membicarakan 

tindak pidana maka kita akan langsung tertuju pada pada perkataan 

“strafbaarfeit” dimana  pembentuk undang-undang kita menggunakan 

istilah straafbaarfeit untuk menyebutkan apa yang kita kenal dengan 

tindak pidana. Dimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

tidak memberikan penjelasan mengenai perkataan “straafbaarfeit” 

tersebut. Perkataan “feit” dalam bahasa Belanda diartikan “sebagian 

dari kenyataan”, sedang “straafbaar” berarti “dapat dihukum”, 
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sehingga secara harfiah perkataan “straafbaarfeit” berarti “sebagian 

dari kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak 

tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum 

adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, atau 

tindakan. ( P.A.F. Lamintang, ,1997:181). 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam 

hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit. Dalam bahasa Belanda 

“feit” berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan “strafbaar” 

berarti “dapat dihukum”. Dalam peraturan perundang-undangan 

ataupun berbagai literatur hukum strafbaar feit diterjemahkan sebagai 

tindak pidana, peristiwa pidana, delik (delictum), pelanggaran pidana, 

perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan 

perbuatan pidana (Adami Chazawi, 2002 : 67-68). J. E. Jonkers 

merumuskan bahwa yang dimaksud tindak pidana ialah “perbuatan 

yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan 

kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan”. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro 

menyatakan bahwa “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 

pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana” (J. E. Jonkers dan 

Wirjono Prodjodikoro, dalam Adami Chazawi, 2002 : 75). 

 

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut 

pandang, yaitu dari sudut pandang teoiritis dan sudut pandang undang-

undang. Sudut pandang teoritis berdasarkan pendapat para ahli hukum, 

sedangkan sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan 

tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-

pasal peraturan perundang-undangan yang ada. 

1) Unsur-unsur Tindak Pidana dari Sudut Pandang Teoritis. 

Para ahli hukum yang memberikan pendapatnya berkaitan 

dengan unsur-unsur tindak pidana berasal dari dua penganut 
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paham, yaitu penganut paham dualistis dan penganut paham 

monistis. Penganut paham dualistis memisahkan antara perbuatan 

pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan penganut 

paham monistis menggabungkan keduanya.  

Menurut Moeljatno, seorang ahli hukum penganut paham 

dualistis, unsur-unsur tindak pidana mencangkup : perbuatan; yang 

dilarang (oleh aturan hukum); ancaman pidana. Di sisi lain, J. E. 

Jonkers yang menjadi penganut paham monistis berpendapat 

bahwa unsur-unsur tindak pidana mencangkup : perbuatan; 

melawan hukum; kesalahan; dipertanggungjawabkan (Moeljatno 

dan J. E. Jonkers, dalam Adami Chazawi, 2002 : 80). 

2) Unsur-unsur Tindak Pidana dari Sudut Pandang dalam Undang-

undang. 

Di dalam rumusan pasal KUHP, unsur tindak pidana yang 

selalu disebutkan ialah mengenai tingkah laku atau perbuatan. 

Unsur-unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang sebagian 

tercantum namun sebagian besar tidak tercantum. Di samping itu 

banyak mencantumkan unsur-unsur lain, baik mengenai obyek 

kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. 

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, 

maka dapat diketahui adanya 8 (delapan) unsur tindak pidana, yaitu 

: unsur tingkah laku; unsur melawan hukum; unsur kesalahan; 

unsur akibat konstitutif; unsur keadaan yang menyertai; unsur 

syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana; unsur syarat 

tambahan untuk memperberat pidana; unsur syarat tambahan untuk 

dapat dipidana.  

Dari 8 (delapan) unsur tersebut, di antaranya dua unsur yakni 

kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, 

sedangkan unsur yang lainnya merupakan unsur obyektif. Unsur 

subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat 

pada keadaan batin pelakunya. Sedangkan unsur obyektif berarti 
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semua unsur yang berada di luar keadaan batin pelakunya, yakni 

semua unsur mengenai perbuatan, akibat perbuatan, dan keadaan-

keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan obyek tindak 

pidana. 

 

c. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 yang 

dimaksud pencurian adalah :  

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 
secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 
enam puluh rupiah”. 
  

Dalam pengertian pencurian menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia berbeda dengan undang-undang sebab definisi yang 

dijelaskan tidak mengandung unsur melawan hukum hanya pencurian 

secara umum atau pengertian secara ekstensif.  “Pencurian adalah 

proses, cara perbuatan mencuri; mencuri: mengambil milik orang lain 

tanpa ijin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-

sembunyi” (Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005 : 225). 

Menurut Wirjono Prodjodikoro unsur-unsur khas dari pencurian 

(diefstal) adalah mengambil barang orang lain untuk memilikinya 

(Wirjono Prodjodikoro, 2002 : 13). Pengaturan mengenai tindak 

pidana pencurian dalam KUHP Buku II Bab XXII, Pasal 362 KUHP 

sampai dengan Pasal 367 KUHP. Gequalificeerde diefstal dapat 

diterjemahkan “pencurian khusus”, dimaksudkan suatu pencurian 

dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga 

bersifat lebih berat dan, maka dari itu diancam dengan hukuman yang 

maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima 

tahun dari Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 

365 KUHP (Wirjono Prodjodikoro, 2002 : 19-20).  
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Jenis-jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana antara lain : 

a) Pencurian biasa 

Pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai 

mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, 

dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum (Wirjono 

Prodjodikoro, 2002 : 14). Unsur-unsur dari tindak pidana pencurian 

biasa yaitu : 

1) Unsur subyektif terdiri dari : 

- Perbuatan mengambil atau wegnemen; 

- Suatu benda atau eniggoed; 

- Sifat dari benda itu haruslah seluruhnya kepunyaan 

orang lain dan/atau sebagian kepunyaan orang lain. 

2) Unsur obyektif terdiri dari : 

- Maksud atau oogmerk dari pelaku; 

- Untuk menguasai benda itu sendiri atau om het zich 

toe te eigenen; 

- Secara melawan hukum atau wederrechtelijk. 

b) Pencurian dengan pemberatan 

Diatur dalam Pasal 363 KUHP yang menyatakan bahwa :  

(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 
Ke-1. pencurian ternak; 
Ke-2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan 

banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung 
meletus, kapal karam, kapal terdampar, 
kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan 
atau bahaya perang; 

Ke-3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah 
atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, 
yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ 
tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang 
berhak; 

Ke-4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau 
lebih dengan bersekutu; 

Ke-5. pencurian yang untuk masuk ke tempat 
melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada 
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barang yang diambilnya, dilakukan dengan 
merusak, memotong atau memanjat atau dengan 
memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau 
pakaian jabatan palsu. 

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai 
dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan 
pidana penjara paling lama sembilan tahun”. 

 

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengenai pencurian oleh dua 

orang atau lebih bersama-sama yaitu menunjuk pada dua orang 

atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana 

pencurian, seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil 

barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada 

rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup 

apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu 

mengambil barang-barang.  

Dengan dipergunakan kata gepleegd (dilakukan), bukan kata 

began (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila dua orang 

atau lebih yang masuk istilah medeplegen (turut melakukan) dari 

Pasal 55 ayat (1) nomor 1 KUHP dan lagi memenuhi syarat 

“bekerja sama”. Jadi Pasal 363 ayat (1) nomor 4 KUHP tidak 

berlaku apabila hanya ada seorang “pelaku” (dader) dan ada 

seorang “pembantu” (medeplichtige) dari Pasal 55 ayat (1) nomor 

2 KUHP (Wirjono Prodjodikoro, 2002 : 23).  

c) Pencurian dengan kekerasan 

Diatur dalam Pasal 365 KUHP yang menyatakan bahwa : 

(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 
tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diiikuti 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap 
orang, dengan maksud untuk mempersiap atau 
mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap 
tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau 
peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang 
dicurinya. 

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas 
tahun: 
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Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam 
dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 
yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam 
kereta api atau trem yang sedang berjalan; 

Ke-2  jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih 
dengan bersekutu; 

Ke-3  jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, 
dengan merusak atau memanjat atau dengan 
memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau 
pakaian jabatan palsu; 

Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 
(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan 

pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 

hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh 
tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati 
dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang 
diterangkan dalam no. 1 dan 3”.   

 

d) Pencurian ringan (lichte diefstal) 

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang 

menyatakan bahwa : 

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 
ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 
ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang 
yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, 
karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga 
bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.  
 

e) Pencurian dalam lingkungan keluarga (familie diefstal)  

Pencurian dalam lingkungan keluarga diatur dalam Pasal 367 

KUHP yang menyatakan bahwa : 

(1) “Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan 
dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena 
kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau 
terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau 
pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. 

(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan 
tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia 
keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, 
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maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap 
orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada 
pengaduan yang terkena kejahatan. 

(3) Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak 
dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, 
maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang 
itu”.    

 

6. Tinjauan Umum tentang Gangguan Kejiwaan 

a.  Pengertian gangguan kejiwaan 

Dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa 

(PPDGJ) di Indonesia tidak mengenal istilah ”penyakit jiwa” atau 

mental disease/mental illness. Istilah yang digunakan adalah gangguan 

jiwa atau gangguan mental (mental disorder). Konsep gangguan jiwa 

dari PPDGJ II yang merujuk ke Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM-III) yang resmi digunakan di seluruh dunia 

dan Amerika Serikat yaitu sindrom atau perilaku, atau psikologik 

seseorang, yang secara klinik cukup bermakna, dan yang secara khas 

berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (distress) atau hendaya 

(impairment/disability) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting 

dari manusia. Sebagai tambahan disimpulkan bahwa disfungsi itu 

adalah disfungsi dalam segi perilaku, psikologik, atau biologik, dan 

gangguan itu tidak semata-mata terletak di dalam hubungan antara 

orang itu dengan masyarakat (Rusdi Maslim, 2002 : 7). 

Gangguan kejiwaan juga disebut sebagai gangguan psikologis 

sebab kejiwaan terkait erat dengan psikologis dari manusia. Gangguan 

psikologis juga disebut sebagai perilaku manusia yang bersifat 

abnormal. Gangguan psikologis adalah disfungsi psikologis dalam diri 

individu yang berhubungan dengan distres atau hendaya 

(kesulitan/kerusakan) pada fungsi dan respons yang atipikal atau 

secara kultural tidak diharapkan (V. Mark Durand dan David H. 

Barlow, 2006 : 3)  
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Pengertian gangguan kejiwaan juga meliputi gangguan psikotik. 

Salah satu gangguan psikotik adalah skizofrenia. Skizofrenia adalah 

sekelompok gangguan psikotik dengan gangguan dasar pada 

kepribadian, distorsi khas proses pikir, kadang-kadang mempunyai 

perasaan bahwa dirinya sedang dikendalikan oleh kekuatan dari luar 

dirinya, waham yang kadang-kadang aneh, gangguan persepsi, efek 

abnormal yang terpadu dengan situasi nyata atau sebenarnya, dan 

autisme (Arief Mansjoer dkk, 2007 : 196).  

Sehingga, dapat diketahui bahwa gangguan kejiwaan juga 

merupakan gangguan jiwa dimana ada suatu hal yang mempengaruhi 

keadaan jiwa seseorang secara tidak normal, maka ”gangguan jiwa 

juga dapat diartikan sebagai adanya kondisi atau situasi kejiwaan yang 

negatif, menyebabkan perilaku, pikiran, dan perasaannya tidak sesuai 

dengan lingkungannya” (http://www.kabarsehat.com/2009/06/jenis-

gangguan-kejiwaan-pada-manusia).  

Dalam laporan tahunan organisasi psikiatri yang terbit pada 

tahun 1952 dinyatakan bahwa gangguan kejiwaan adalah merupakan 

sejumlah kelainan yang terjadi bukan karena kelainan jasmani, anggota 

tubuh atau kerusakan pada sistem otak. Kelainan tersebut bermacam-

macam bentuknya. Yang terpenting adalah : ketegangan jiwa, depresi, 

comversion dysteria, merasa tidak bersemangat, takut, pikiran gelap 

yang meliputi individu dalam kesadarannya sehingga pikirannya 

bercabang-cabang dan dalam tidur ia tidak lelap 

(http://winnok.wordpress.com/2009/04/18/gangguan-kejiwaan). 

 

b.  Pengertian sakit jiwa atau psikopat 

Psikopat adalah bentuk kekalutan mental ditandai dengan tidak 

adanya pengorganisasian dan pengintegrasian pribadi. Orangnya tidak 

pernah bisa bertanggung jawab secara moral dan selalu berkonflik 

dengan norma-norma sosial dan hukum, karena sepanjang hayatnya 

orang yang bersangkutan hidup dalam lingkungan sosial yang 
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abnormal dan immoral yang diciptakan oleh angan-angan sendiri 

(Kartini Kartono, 2005 : 320). Menurut Andi Hamzah, psikopat 

(psychopaat) adalah orang yang karena jiwa tidak wajar menunjukkan 

perilaku yang menyimpang dan yang karena itu tidak dapat 

dipertanggungjawabkan pidana (Andi Hamzah, 2008 : 125).  

Pribadi psikopatis (psychopatic personality) merupakan 

gangguan karakter individu dengan tipe gangguan semacam ini disebut 

sebagai psikopat, dia adalah cacat karena gagal menghayati peraturan-

peraturan yang mengatur segala tingkah laku di dalam masyarakatnya. 

Dia bisa mencuri, berbohong, membunuh dan melakukan serangan 

kejahatan dan pelanggaran lainnya tanpa rasa cemas... (Kartini 

Kartono, 1987 : 389). 

Psikopat secara harfiah berarti sakit jiwa. Pengidapnya juga 

sering disebut sebagai sosiopat karena perilakunya yang antisosial dan 

merugikan orang-orang terdekatnya. Psikopat berasal dari kata psyche 

yang berarti jiwa dan pathos yang berarti penyakit. Psikopat tak sama 

dengan gila (skizofrenia/ psikosis) karena seorang psikopat sadar 

sepenuhnya atas perbuatannya. Gejalanya sendiri sering disebut 

dengan psikopati, pengidapnya seringkali disebut  “orang gila tanpa 

gangguan mental” (http://abdulpordjo.co.cc/sosial/definisi-gejala-dan-

cara-mendiagnosis-psikopat). 
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B.  Kerangka Pemikiran 
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Melihat dari studi kasus Nomor : 28/Pid.B/2009/PN.Ska perkara 

pencurian dengan pemberatan yang penulis teliti, ada pemanfaatan rekam 

medik jika dikaitkan dengan pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan.  

Isu dari permasalahan ini adalah mengenai kegunaan dan kekuatan rekam 

medik apabila digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Rekam medik 

tersebut memiliki peranan yang sangat mutlak menentukan keadaan jiwa atau 

psikologis pelaku tindak pidana. Dalam rekam medik kedudukan pelaku 

tindak pidana adalah sebagai pasien secara medis, sedangkan menurut aspek 

hukum pelaku adalah terdakwa.  

Pelaku tindak pidana pada dasarnya memiliki kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya 

secara hukum, tetapi terkadang pelaku tindak pidana tidak mampu 

mempertanggungjawabkan yang mungkin dikarenakan sedang berada dalam 

kondisi kejiwaan yang labil atau bahkan mengalami gangguan kejiwaan. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 KUHP dimana pelaku tindak pidana 

apabila mengalami gangguan jiwa atau mental tidak dapat dikenakan sanksi 

pidana terhadapnya. Hal ini, menuntut peran aktif penasehat hukum untuk 

menjembatani antara hak asasi terdakwa dalam proses peradilan dengan upaya 

untuk membuktikan alasan pemaaf sebagai dasar peniadaan 

pertanggungjawaban pidana dari terdakwa. 

Keterbatasan alat bukti untuk menunjukkan perkembangan kejiwaan 

terdakwa adalah menjadi dasar penggunaan rekam medik sebagai alat bukti 

utama. Digunakannya rekam medik sebagai salah satu bagian dari alat bukti 

yang sah menurut Pasal 184 KUHAP oleh penasehat hukum dalam upaya 

membuktikan dan memberikan keyakinan serta penilaian bagi hakim dalam 

mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab terdakwa yang 

disesuaikan dengan kondisi kejiwaan terdakwa yang mengalami sakit jiwa 

(zickelyke storing der verstan delyke). Rekam medik adalah alat bukti yang 

sah dan menguatkan sehingga terdakwa dapat dinyatakan lepas dari segala 

tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging) dan dalam penetapan hakim 

dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. 
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