BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan
dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik,
sedangkan

pembuat

undang-undang

merumuskan

suatu

undang-undang

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana
(Andi Hamzah : 1994).
Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah : perbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi)
yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat
juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan
hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa
larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang
ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan
kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljanto: 1984)
Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran
dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.Tindak pidana
mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam
lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat
ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang
dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.
Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah strafbaarfeit. Hukum Pidana
negara Anglo Saxon memakai istilah Offense atauacriminal act untuk maksud yang
sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah
aslinya pun sama yaitu strafbaarfeit. Istilah Strafbaarfeit terdiri dari tiga unsur yakni

straf, baar, dan feit. Straf berarti hukuman (pidana), baar berarti dapat (boleh), serta
feit yang berarti peristiwa (perbuatan).Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang
pelakunya dapat dikenai hukuman pidana (Wirjono Prodjodikoro : 2009).
Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu
perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai straftbaarfeit.
Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat
dipidana adalah (Masruchin Rubai : 2001) :
a. Peristiwa pidana
b. Perbuatan Pidana
c. Pelanggaran Pidana
d. Perbuatan yang dapat dihukum
Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana
merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau
kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang
melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh
undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan
pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban- kewajiban tertentu yang harus ditaati
oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturanperaturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah (P.A.F. Lamintang :2001).
Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri atas tiga kata
yaitu: straf, baar dan feit. Yang masing-masing memiliki arti :
a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum
b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh
c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelnggaran dan perbuatan

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa
Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, dan dalam bahasa Belanda
disebut delict. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu
perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap
tindak pidana (Teguh Prasetyo : 2011).
Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu: Vos menggunakan istilah
strafbaarfeit yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan
undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman
pidana (Bambang Poernomo: 1994).
Menurut Simons, strafbaarfeit atau tindak pidana adalah kelakuan yang
diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan
kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya menurut Bambang
Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana
dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut
(Bambang Poernomo : 1992).
Pompe membedakan pengertian strafbaarfeit yaitu (Wirjono Prodjodikoro :
2009) :
a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian strafbaarfeit adalah suatu
pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan
diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan
kesejahteraan umum
b. definisi hukum positif, merumuskan pengertian strafbaarfeit adalah suatu kejadian
(feit) yang oleh peraturan undang- undang dirumuskan sebagai perbuatan yang
dapat dihukum

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu
tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan
diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan
kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka
selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan,
bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh
undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu (S.R. Sianturi : 1986).
Sedangkan

Utrecht

menggunakan

istilah

“peristiwa

pidana”

beliau

menerjemahkan istilah feit secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno
menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang
konkret yang hanya menunjuk Kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya
matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya
orang mati karena perbuatan orang lain (Andi Hamzah :2005).
Van Hamel menyatakan bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan orang yang
dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan
dilakukan dengan kesalahan (Mahrus Ali : 2011).
Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti strafbaarfeit adalah
suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja
oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh
undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatanyang dapat dihukum
Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan
yang lengkap, yang meliputi (Andi Hamzah : 2005) :
a. Diancam dengan pidana oleh hukum
b. Bertentangan dengan hukum
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah

d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya
Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (straafbaarfeit) itu secara
bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan
pertanggungjawabannya di lain pihak,
A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis
tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di
satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di
Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam
pidana (actus reus) di satu pihak dan pertanggungjawaban (mens rea) di lain pihak
(Andi Hamzah : 2005).
Berdasakan rumusan yang ada maka delik (strafbaarfeit) memuat beberapa
unsur yakni :
a. Suatu perbuatan manusia
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang
c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban
Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar
dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan
ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang
abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga
tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas
untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan
masyarakat (Mahrus Ali: 2011).
Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di
Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah :
“Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum
Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh

pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifatsifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena
tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum (Wirjono,
Prodjodikoro: 2003)”
Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam
menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar
pertanggung jawaban sesorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum
itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan
pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (principle of legality) asas yang
menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan
pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana
merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang
dalam melakukan suatu kejahatan.
Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik Comissionis, delik
Ommissionem dan delik Comissionis per Ommissionem Commissa antara lain (Sutan
Remy Sjahdeini : 2007):
a. Delik Comissionis
Delik Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu
berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan,
pembunuhan dan sebagainya
b. Delik Ommissionem
Delik Omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu
tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi
dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP

c. Delik Comissionis per Ommissionem Commissa
Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap
larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya:
seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340
KUHP)
Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukaka
tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu (Moljatno : 1985) :
a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diacam
pidana
b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang
ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada
orang yang menimbulkan kejadian itu
c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat
dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam
dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya
Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan
perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak,
apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka
tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan
pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak
dipidana (Roeslan Saleh : 1983).

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana
Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak
pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah
mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam
Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan
pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai
berikut (Adami Chazawi : 2005) :
a. Kejahatan(Misdrijft) dan Pelanggaran (Overtreding)
Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis
pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman
pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi
berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan
ancaman pidana penjara.
Dalam Wetboek van Srafrecht (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak
pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan
rechtdelicten dan untuk yang kedua disebut dengan wetsdelicten.Disebut dengan
rechtdelicten atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak
semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah
melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam
undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan
mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan
hukum materiil, sebaliknya wetsdelicten sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu
terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber
tercelanya wetsdelicten adalah undang-undang.
b. Delik formil dan Delik materiil

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang
selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak
pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti
larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan
tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu
akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana,
melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362
KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.
Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya
akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang
itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.
c. Delik Kesengajaan (Dolus) dan delik Kelalaian (Culpa)
Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya
dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping
tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya
Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang
diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam
rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena
kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114,
Pasal 359, Pasal 360 KUHP
d. Tindak Pidana Aktif (delik commisionis) dan Tindak Pidana Pasif
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa
perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk
mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (Aflopende Delicten) dan Tindak Pidana
Berlangsung Terus (Voortdurende Delicten)
Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk
terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut
juga aflopende delicten. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu
menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan
sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni
setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut
juga dengan voordurende delicten
f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP
sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara
tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi
tersebut
g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (Envoudige dan
Gequalificeerde/Geprevisilierde Delicten)
Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan
luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu
malam hari tersebut (Pasal 363KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya
diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan
terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik
sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP)
h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan
Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk
dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya

pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana
biasa yang dimaksudkan ini.
Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan
penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang
berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata
(Pasal72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi
kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

3. Unsur-Unsur Tindak pidana
Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan
dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah
melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana
yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur
yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.
MenurutR. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana
atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan
hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa
pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tesebut
terdiri dari (R. Abdoel Djamali : 2010) :
a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan
mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang
dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya
b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undangundang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa
orang)
Menurut A. Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana”
mengemukakan bahwa :
a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan Culpa);
2) Maksud pada suatu perobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)
KUHP)
3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak
pidana pencurian

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340
KUHP
b. Unsur Objektif
Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :
1) Perbuatan manusia, berupa:
a) Act, yakni perbuatan aktif atau positif;
b) Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan
yang mendiamkan atau membiarkan
2) Akibat (Result) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan
kepentingan-kepentingan

yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa,

badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
3) Keadaan-keadaan (Circumstances).
Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan
perilaku dari hukum (Lamintang : 1997)

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana
Dalam
responsibility,

bahasa
atau

inggris
criminal

pertanggungjawaban
liability.

Konsep

pidana

disebut

pertanggungjawaban

sebagai
pidana

sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga
menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu
masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar
pertanggungjawaban pidana itu dicapi dengan memenuhi keadilan (Hanafi, Mahrus :
2015). Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah
seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang
telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang
menentukan apakah seseornag tersebuut dibebasakn atau dipidana.
Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai
diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif
memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu (Roeslan saleh : 1999).
Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang
dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh
hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan
celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat
dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang

atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan
yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang
tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka
pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.
Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban
dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk
menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana
apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum,
namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya
ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab
seseorang.
Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas,
sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti
bahwa seseorang akan mempunya pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan
perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum.

Pada hakikatnya

pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk
berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati (Chairul Huda
: 2006).
Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana.
Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban
pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan
hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak
pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang
melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam comman law system selalu dikaitkan dengan
mens rea dam pemidanaan (punishment). Pertanggungjawaban pidana memiliki
hubungan dengan kemasyrakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan
masyarakat sebagi fungus, fungsi disni pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan
pidana sehingga pertanggubgjawaban disini memiliki fungsi control sisosial sehingga
didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.
Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena
melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang
yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib
bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur
pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang
dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya
jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang
melakukan pelanggaran hukum, dan sebagi suatu control karena setiap orang yang
melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.
Kitab Hukum Udang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai
system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering
menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya
mengenai pengertian kesalahan kesengjaan maupun kealpaan tidak dijelaskan
pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai
kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat
para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat simpulakan bahwa
dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun
kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku
yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana

maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus
dibuktikan (Hanafi Amrani : 2015). Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini
tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur
pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unusur-unsur tersebut tidak dapat
dibuktikan

kebenarannya

pertanggungjawaban.

makan

seseornag

tidak

dapat

dimintakan

2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana
Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum,
yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang
menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang
bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara
aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang
menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang
dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan,
ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab
atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis,
istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat
akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility
menunjuk pada pertanggungjawaban politik (Ridwan H.R :2006).
Dalam hukum pidana terhadap seseoraang yang melakukan pelanggaran atau
suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas
hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum nullum delictum nulla
poena sine pravia lege atau yang sering disebut dengan asas legalitass, asas ini menjadi
dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhi

pidana pada orang yang telah

melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah
mengenai

dipertanggungjawabkannya

seseornag

atas

perbuatan

yang

telah

dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggunngjawabannya apabila
seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar
peraturan perundnag- undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum
dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah

seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabn apabila perbuatan itu memang
telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya
apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan
adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan
hukum pidana tersebut tidak berlaku surut
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menenutukan apakah seseorang akan
dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untk
mengatakan bahwa seseornag memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam
hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa
seseornag tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah :
a. Adanya suatu tindak pidana
Unsur

perbuatan

merupakan

salah

satu

unsur

yang

pokok

pertanggungjawaban pidana, karena seseornag tidak dapat dipidana. apabila tidak
melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupan perbuatan
yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita
anut. Asas legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali artinya
tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undnag-Undang atau aturan yang
mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut (Moeljalento : 2008).
Dalam hukum pidana Indonesia menghendali perbuatan yang konkret atau
perbuatan yang tampak, artinya hukum menghednaki perbuatan yang tampak
kelaur, karena didalm hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar
keadaaan batin seseorang, hal ini asas cogitationis poenam nemo patitur, tidak
seorang pun dipidana atas yang ada dalm fikirannya saja (Frans Maramis : 2012).
b. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan
psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang
sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku
dapat dicela atas perbuatannya (Frans Maramis : 2012). Pengertian kesalahan di sini
digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit,
yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda
yang berada dalam pasal 359 dan 360.
Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti
normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari
seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalm diri seseorang,
kesalahn mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinya rasakan, kesalahan
psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuk nya tidak real, kesalahan
psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui. 9 dalam hukum
pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative.
Kesalah normative adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang
lain mengenai suatu perbuatan seseornag. Kesalah normative merupakan kesalahan
yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan
kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka
orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan
tersebut terdapat kesalah baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan
1) Kesengajaan
Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur
kesengajaan atau opzettelijik bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang
yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal
tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajan. Mengenai

unsur kesalahan yang

disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku

mengetahui bahwa perbuatananya diancam oleh undnag-undang, sehingga tidak
perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupaka
perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa
pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas
perbuataannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa
seetiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga di anggap
bahawa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat
menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak
mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajan telah berkembang dalam
yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk
kesengajaan, yaitu (Frans Maramis : 2012) :
a) Sengaja sebagai maksud
Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benarbenar menghendaki (willens) dan mengetahui (wetens) atas perbuatan dan
akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan. Diberi contoh A merasa
dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap
B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hati A
membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka
perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia
kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehndaki olehnya
(Frans Maramis : 2012).
Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut
pandang kesalahan normative, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa
konkret orang-orang akan menilai apakah perbuuatan tersebut memang

dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan
sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesangjaan sebagi
maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak
masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak
pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan
hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalm
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar bear suatu perbuataan yang
disengaja dengan maksud, dapat dikatan sipelaku benar-benarmenghendaki
dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya
ancaman hukum pidana.
b) Sengaja sebagi suatu keharusan
Kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan
perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapi akibat dari perbuatanya, tetapi
ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang
lain. Artinya kesangajan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan
yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan
yang telah ia perbuat (Frans Maramis : 2012).
Diberi contoh A ingin mengambil tas yang berada dibelakang
estalase took, untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca
estalase, maka pecahnya kaca tersebut bukan kehendak utama yang ingin
dicapi oleh A, namunperbuatan itu dilakukannya demi mencapai tujuan
yang lain.kesengajaan menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan
kesadaran tenatang keharusan (Frans Maramis :2012)
c) Sengaja Sebagi kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnaya tidak
menghendaki akibat perbuatanya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah
mengethaui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku
tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.
Scaffrmeister mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang
menjalankan mobilnya kearah petugas polisi yang sedang memberi tanda
berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas
kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari
resiko dimanda petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat
ke samping.
2) Kealpaan (culva)
Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi
mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa
yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum.
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya
tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena
perilaku dari orang itu sendiri.
Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur
gecompliceerd yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara
konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang.
Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalain
yang ia tidak sadari (lalai).
Kelalain yang ia sadari atau alpa adalah kelalain yang ia sadari, dimana
pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan
mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan

terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau
lalai adalah seseornag tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk
akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenan anatar lain
karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan
adanya resiko yang buruk.
Kelalain yang disadari adalah kelalaian yang disadri oleh seseorang
apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang
dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang
ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia
lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan
melakukannya.
c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab
Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis
pembuat.

Kemapuan

pertanggungjawaban

bertanggungjawab
pidana,

hal

ini

ini

selalu

yang

dihubungkan

menjadikan

dengan

kemampuan

bertanggungjawaban menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana.
Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan
kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya
oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan
bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya
pembuat, artinya pembuat perbuatan tidka dapat dipidana atas suatu kejadian tindak
pidana.
Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undnag- Undang
merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang- Undang Hukum
Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur

dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab. Pasal
yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal
44 KUHP yang berbunyi ;
1) Barang siapa melakukan perbuatanyang tidak dapat dipertanggung jawabkan
padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige
ontiwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya
disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena
penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan
kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat
bertanggung jawab atas berbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki
unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab
apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu ;
1) Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal
itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan anatara perbuatan yang baik adan
buruk.
2) Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu
penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak
berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.
Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur
tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas
umur tertentu yang memilki kemampuan bertanggung jawab serta memilki
kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini

dikarenakan karena pada umur tertentu secara psycologi dapat mempengaruhi
seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasar nya anak pada umur
tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya
anak pad aumur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana
yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan
perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh
karena perbuatannya dilakukan proses pidana makan secara psycologi anak
tersebut akan terganggu dimasa dewasanya (Agus Rusianto : 2016).
Dalam proses pemidanaan nya hakim wajib mencari dan membuktikan
apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila
pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang
belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psycologi seseorang terganggu
maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabanya.
3) Tidak ada alasan pemaaf
Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat
melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun
hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus
menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu
tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena
factor-faktor dari luar dirinya (Chairul Huda : 2006).
Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan
pembuat tindak oidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan
kesalaahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat
tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggujawaban
berkaitan dengan hal ini ditunggukan smapai dapat dipastikan ada tidaknya

unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam
hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan
tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanaya karena pembuat tindak pidana tidak
dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut (Chairul Huda :
2006).
Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar,
alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya
suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena
keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan
pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang
melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap
seseorang sekalipun telah melakukan pelanggar hukum atas tindak pidana yang
telah diperbuat (Hanafi Amrani, Mahrus Ali : 2007).
Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaaan
darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan,
menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu
alasan pembenar, yaitu suatu alsan karena seseorang menghadapi dilema situasi
untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk
via compulsive terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama terjepit
diama seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting,
diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang
temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat
menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila
salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua
yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan

yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua
kewajiban (Hanafi Amrani, Mahrus Ali : 2007).
Pembelaan Terpaksa berada dalam pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan
syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat
dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat- syarat yang sangat
ketat, meneurut pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pepbelaan terpaksa disyararatkan
adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan
kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal
ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan
adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi.
Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan
diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan
pembelaan makan menepatkan seseorang dalam keadaan yang meugikan dan
membahayakan (Schaffmeister, Keijzer, Sutorius : 1995).
Menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila
seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus
melakukan suatu perbuatan sesui keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan
Undang-Undang. Contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas
maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggar lalu
lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaanya
berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama
yang ada dalm pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak
seseorang tersebut (Schaffmeister, Keijzer, Sutorius : 1995).
Menjalakan Perintah Jabatan Yang Sah. Suatu perintah jabatan
mengandaikan suatu hubungan hukum public antara yang memerintah dan yang

diperintah. Hal ini artinya seseorang dalma menjalankan perintah jabatan tidak
dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan
perintah dan sarana yang patut (Schaffmeister, Keijzer, Sutorius : 1995).
Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah
hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan
terpaksa melampaui batas (Schaffmeister, Keijzer, Sutorius : 1995). mengenai
ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini
berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku
tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah
diperbuat.
Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur didalam pasal 48 yang
menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana
karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata
dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseornag yang melakukan tindak
pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi
tersebut dapat ada karena tindakan sekita seseorang atau tekanan atau dorongan
tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut
meledak (Hanafi Amrani, Mahrus Ali : 2007)
Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabilan pembelaan terpaksa
merupakan salah satu alasan pembenar maka dalam pembelaan terpaksa
melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan
terpaksa melampui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi
contoh seseorang yang sedang memasak didapur dihadapkan maling
dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut
menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal

ini hakim harus menggali apakan seseorang tersebut tidak pidana karena suatu
alasan pemaaf atau karena alasan pembenar (Schaffmeister, Keijzer, Sutorius :
1995)

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ujaran Kebencian
1. Pengertian Tindak Pidana Ujaran kebencian
Hate Speech berdasarkan definisi Dewan Eropa. Dewan Eropa menyatakan
bahwa “hate speech” mencakup semua bentuk ungkapan yang menyebarkan,
menghasut, memajukan dan menjustifikasi kebencian atas dasar ras, xenophobia, anti
Semitism atau bentuk lain dari kebencian berdasar atas intoleransi termasuk intoleransi
yang mengekpresikan nasionalisme sempit dan etnosentrisme yang agresif,
diskriminasi dan permusuhan terhadap kelompok minoritas, migrants (pendatang) dan
orang-orang keturunan imigran (Alan Bastian Kusuma : 2018). Definisi Dewan Eropa
menegaskan kembali bahwa cakupan hate speech terbatas pada kebencian yang bersifat
publik atau menyangkut komunitas dengan kategori tertentu (Alan Bastian Kusuma :
2018)
Penggunaan istilah “ujaran kebencian” sebenarnya dikenal dalam istilah “hate
crimes”. Robert Posts sebagaimana dikutip oleh Hare & Weinstein menjelaskan istilah
“hate crimes” dengan “speech expressing hatred or intolerance of other social group
especially on the basis of race and sexuality”
Per definisi ini maka ujaran kebencian dimaknai sebagai perkataan yang
menunjukan rasa benci atau tidak toleran kepada golongan masyarakat lain berdasarkan
ras dan seks (Hwian Christianto : 2001)
Sedangkan secara yuridis normatif berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor :
SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), Nomor 2 huruf (f)

menyebutkan bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam
KUHPidana dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHPidana, yang berbentuk antara
lain (Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015: Angka 2 huruf f )
a. Penghinaan
b. Pencemaran nama baik
c. Penistaan
d. Perbuatan tidak menyenangkan
e. Memprovokasi
f. Menghasut
g. Penyebaran berita bohong
Dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak
diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Dalam Huruf (g)
disebutkan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk
menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat
dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek (Surat Edaran Kapolri Nomor :
SE/06/X/2015: Angka 2 huruf g)
a. Suku
b. Agama
c. Aliran keagamaan
d. Keyakinan atau kepercyaan
e. Ras
f. Antar golongan
g. Warna kulit
h. Kaum difabel
i.

Etnis

j.

Gender

k. Orientasi seksual
Huruf (h) menyatakan bahwa ujaran kebencian (hate speech) sebagaimana
dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain (Surat Edaran
Kapolri Nomor : SE/06/X/2015: Angka 2 huruf h)
a. dalam orasi kegiatan kampanye
b. spanduk atau banner
c. jejaring media sosial
d. penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
e. ceramah keagamaan
f. media massa cetak maupun elektronik
g. Pamflet
Kemudian di huruf (i) menyatakan bahwa dengan memperhatikan pengertian
ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan
efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan
berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan
tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa (Surat Edaran Kapolri
Nomor : SE/06/X/2015 : Angka 2 huruf i)

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam KUHP
a. Pasal 156 KUHP : Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan,
kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat
Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
b. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP : Mengenai Penanganan Ujaran Kebencian
1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau
lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan
permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongangolongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum,
diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan
pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya
menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat
dilarang menjalankan pencarian tersebut
c. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP
1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan
menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui
umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama
Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan,
dipertunjukan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran
tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas
dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri
d. Pasal 311 KUHP ayat (1): Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau
pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar,
tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang
diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama
empat tahun.
3. Bentuk-bentuk tindak pidana ujaran kebencian diluar KUHP
Dalam Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang –
Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik:
a. Pasal 28 ayat (1) dan (2)
1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi
Elektronik
2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan
antargolongan (SARA)
b. Pasal 45A ayat (1) dan (2)
1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong
dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
c. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan
Etnis : Pasal 16: Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau
rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum
1. Pengertian dan Teori Penegakan Hukum Pidana
Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut hukum,
apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut
konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Hukum
terutama dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara
eksplisit. Di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum terkandung
tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, seperti penegakan hukum (Satjipto
Rahardjo : 2001)
Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk
mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi
kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan

hukum.39Penegakan hukum juga merupakan suatu proses untuk mewujudkan
keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan- keinginan hukum adalah
pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturanperaturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai pada pembuatan
hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan
hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan (Satjipto
Rahardjo : 2001)
Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan
hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di
dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak pidana sebagai
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono soekanto : 2000)
Prof. Dr. Soerjono Soekanto dalam bukunya menjelaskan, bahwa masalah
pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin
mempengaruhiya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak
positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor- faktor tersebut
yaitu (Soerjono soekanto : 2000)
a. Faktor hukumnya sendiri
b. Faktor penegak hukum
c. Faktor sarana atau fasilitas
d. Faktor masyarakat
e. Faktor kebudayaan
Dalam melakukan penegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus
diperhatikan,

yaitu

:

kepastian

hukum

(Reschtssicherheit),

kemanfaatan

(Zweckmassigkeit), dan keadilan (Gerechtigkeit). Pertama, kepastian hukum

merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-sewenang, yang
berarti baha seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan
tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya
kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian
hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.
Kedua, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan
hukum,hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum
harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena
hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keserahan di dalam masyarakat.
Ketiga, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak
identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat
menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak
menyamaratakan.Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur
tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang.
Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional
seimbang antara ketiga unsur tersebut (Sudikno Mertokusumo : 2010).
2. Proses penegakan hukum pidana
Dilihat dari pengertian pidana dalam arti luas (sebagai satu mata rantai proses),
maka penerapan kebijakan atau kewenangan penegakan hukum pidana melalui
beberapa proses yaitu (Barda Nawawi Arief : 2002):
a. Penerapan kebijakan/kewenangan penyidikan
b. Penerapan kebijakan/kewenangan penuntutan
c. Penerapan kebijakan/kewenangan pemidanaan
d. Penerapan kebijakan/kewenangan pelaksanaan/eksekusi pidana

Keempat tahap/ proses itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum
pidana yang integral. Oleh karena itu keseluruan sistem atau proses atau kewenangan
penegakan hukum pidana itupun harus terwujud dalam satu kesatuan kebijakan yang
integral. Dalam praktik penegakan hukum pidana terdiri atas tahapan-tahapan yang
sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :
a. Penyelidikan (Pasal 1 Angka 5 KUHAP) Serangkaian tindakan penyelidik untuk
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyedikan menurut cara yang diatur
dalam Undang-Undang ini
b. Penyidikan (Pasal 1 Angka 2 KUHAP) Serangkaian tindakan penyidik dalam hal
dan menurut cara yang diatur di dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana
yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
c. Penuntutan (Pasal 1 Angka 7 KUHAP) Tindakan penuntut umum untuk
melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya
diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan
d. Mengadili (Pasal 1 Angka 9 KUHAP) Serangkaian tindakan hukum untuk
menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur
dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur
dalam Undang-Undang ini
3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa ada 3 (tiga) unsur bekerjanya
hukum sebagai suatu sistem, yaitu (1) struktural, (2) substantif, dan (3) budaya hukum.

Ketiga unsur itu tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya (Imron Anwari :
2014)
Unsur struktural atau legal structure menurut Lawrance M. Friedman
menyatakan, bahwa The structure of a system is its skeletal frame work it is the
permanent shape, institutional body of system. Struktur dari suatu sistem itu rancangan
kerangkanya, bentuk yang tetap, badan lembaga dari suatu sistem
Sedangkan unsur substansi atau legal substance, dari suatu sistem hukum yaitu
norma-norma hukum yang berlaku mengatur bagaimana aparatur penegak hukum dan
masyarakat, seharusnya bersikap dan berperilaku. Substansi hukum ini dapat
ditemukan dalam sumber-sumber hukum formal
Komponen yang ketiga dari suatu sistem hukum adalah budaya hukum atau
legal culture. Budaya ini dapat kita ihat bagaimana aparatur penegak hukum
menjalankan hukum dengan baik dan bagaimana budaya dan nilai-nilai dalam
masyarakat, budaya hukum juga mencerminkan bagaimana sebenarnya sistem tersebut
akan diberdayakan. Dengan kata lain, kultur merupakan penggerak dari sistem
peradilan pidana (Imron Anwari : 2014)
Masalah-masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada
faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Fakto-faktor tersebut mempunyai arti
yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor
tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagi berikut (Soerjono Soekanto : 2000)
a. Faktor Hukumnya Sendiri
Bahwa masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum
yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan oleh (Soerjono Soekanto :
2000)
1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang

2) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan
undang-undang
3) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan
kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya
b. Faktor Penegak Hukum
Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum luas sekali, maka dengan itu
dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung didalam bidang
penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga
peace maintenance. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut
mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan,
kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan (Soerjono Soekanto : 2000)
Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang
hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi
masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari
golongan sasaran, disamping mampu membawa atau menjalankan peranan yang
dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat
memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan
partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga
harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan
norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan
yang baik (Soerjono Soekanto : 2000)
Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang
seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari
dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan
penanggulangan tersebut, adalah antara lain (Soerjono Soekanto : 2000)

1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain
dengan siapa dia berinteraksi
2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit
sekali untuk membuat suatu proyeksi
4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu,
terutama kebutuhan materiel
5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung
Penegakan Hukum Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak
mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas
tersebut mencakup (Soerjono Soekanto : 2000)
1) Tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil
2) Organisasi yang baik
3) Peralatan yang memadai
4) Keuangan yang cukup
5) Dan lain-lain
Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan
mencapai tujuannya. Dapat disimpulkan bahwa sarana atau fasililitas mempunyai
peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya saranna
atau fsilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan
yang seharusnya dengan peranan actual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas
tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut (Soerjono Soekanto : 2000)
1) Yang tidak ada didakan yang baru betul
2) Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan
3) Yang kurang ditambah
4) Yang macet dilancarkan
5) Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan

d. Faktor Masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai
kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu,
maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut (Soerjono
Soekanto : 2000)
Jika warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka
mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan hak dan kewajiban
mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas- aktivitas penggunaan upayaupaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhankebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal ini semua biasanya dinamakan
kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat (Soerjono
Soekanto : 2000)
1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau
terganggu
2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi
kepentingan-kepentingannya
3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor
keuangan, psikis, sosial atau politik
4) Tidak

mempunyai

pengalaman

menjadi

anggota

organisasi

yang

memperjuangkan kepentingan-kepentingannya
5) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi
dengan berbagai unsur kalangan hukum formal

e. Faktor Kebudayaan
Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat
sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem
nilai-ilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai
suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan
Kebudayan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari
hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsikonsepsi abstrak mengenai apa
yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga
dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang
mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Menurut Purnadi dan
Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu
(Soerjono Soekanto : 2000)
1) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman
2) Nilai jasmani dan nilai rohaniah
3) Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan
Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada
efektivitas penegakan hukum (Soerjono Soekanto : 2000)

