BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
1. LANDASAN KONSEPTUAL
A. Tinjauan Umum tentang Proses penyerahan
1. Definisi Proses
Dilihat dari definisinya, proses merupakan seperangkat upaya(cara)
sistematis, atau langkah yang pasti dapat ditempuh berkali-kali, berulangulang, untuk menggapai hasil yang diharapkan. Apabila dilewati, setiap
tahap secara konsisten mengarah pada hasil yang diharapkan. 1 Dilihat dari
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari proses merupakan
sebuah rangkaian kejadian dalam perkembangan sesuatu yang akan
menghasilkan sebuah produk. Berbeda dengan prosedur, prosedur adalah
sebuah kegiatan menjalankan serangkaian peristiwa (proses) yang
dimaksud. Prosedur menandakan rangkaian aktivitas, langkah-langkah dan
serangkaian proses secara detail yang ditempuh untuk menghasilkan
sesuatu yang diharpkan.
2. Definisi Penyerahan
Penyerahan dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyerahkan yang
dikehendaki terhadap sesuatu. Dimana ada penyerahan pasti ada pihak
sebagai penerima. Penyerahan dalam KBBI memiliki arti yaitu
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menyerahkan tentang jabatan ataupun tanggung jawab dari pihak yang
satu kepada pihak lain sebagai penerima.
B. Tinjauan Umum mengenai Tersangka dan Barang Bukti
1. Pengertian Tersangka
Pada peengertiannya, Tersangka adalah seseorang dalam suatu
keadaan yang oleh sebab perbuatan yang telah dilakukannya patut diduga
melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau kejahatan tindak
pidana yang didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Dengan seseorang
dinyatakan sebagai Tersangka tidak menjamin bahwa orang tersebut
mutlak adalah pelaku tindak pidana, diperlukannya penyidikan lebih lanjut
dan lebih mendalam untuk membuktikan perbuatannya di Pengadilan.
Bahwa sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, haruslah
terdapat bukti permulan yang cukup muinimal 2 (dua) jenis alat bukti
yang ditentukan melalui gelar perkara. Bukti Permulaan yang dibutuhkan
adalah berupa Laporan Polisi dan 1 alat bukti yang sah digunakan sebagai
dasar diduganya seseorang telah melakukan kejahatan pidana tersebut.
Jangka waktu seseorang menyandang status sebagai tersangka adalah
selama waktu yang diperlukan penyidik melakukan penyidikan terhadap
pelaku yang terduga bersalah.
2. Pengertian Tersangka menurut para Ahli
Pengertian Tersangka menurut Darwan Prints, Tersangka adalah
seorang individu yang disangka sebagai pelaku suatu tindak pidana (dalam
hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).
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Menurut pakar hukum J.C.T. Simorangkir Tersangka adalah seorang yang
telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan masih dalam taraf
pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka
mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.
3. Hak & Kewajiban Tersangka
Tersangka mempunyai hak-hak dimulai sejak ia diperiksa oleh pihak
yang berwernang. Salah satu hak tersangka yang sering menimbulkan pro
dan kontra adalah hak tersangka untuk memilih menjawab atau tidak
menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik maupun penuntut
umum dan hakim. Di inggris berlaku ketentuan bahwa pemeriksa
(interrogator) harus mulai dengan mengatakan kepada tersangka bahwa
mempunyai hak untuk diam atau tidak menjawab pertanyaan

2

4. Pengertian Barang Bukti
Pengertian Barang Bukti menurut ahli hukum Prof. Andi Hamzah
menyatakan barang bukti dalam tindak pidana merupakan barang bukti
tentang mana delik tersebuut dilakukan (objek delik) dan barang dengan
mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik),
termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Ciri- ciri
benda yang dikategorikan sebagai barang bukti :
a. Terdapat objek materilnya
b. Mencerminkan untuk diri sendiri
c. Alat pembuktian yang sangat dari alat pembuktian lainnya;
2
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d. Harus teridentifikasi berkaitan bersama keterangan saksi maupun
keterangan terdakwa 3
Dapat disimpulkan bahwa barang bukti (corpus delicti) memiliki arti
benda berwujud yang dipakai oleh terduga pelaku perlukan dalam
melakukan suatu perbuatan atau hasil dari perbuatan tersebut, disita
sebagai petunjuk dalam membuktikan perbuatannya sebagasi barang
bukti di Pengadilan oleh Penyidik yang berwenang.
5. Barang bukti dalam pembuktian perkara pidana
Dalam pembuktian dalam suatu perkara tindak pidana dibutuhkannya
alat bukti dan barang bukti, namun kedua hal tersebut serupa tapi tak
sama . Dikatakan didalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa alat
bukti yang sah dimata hokum adalah keterangan saksi, keterangan ahli,
surat tertuIis, petunjuk dan keterangan terdakwa.
Sedangkan untuk barang bukti, Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang
dimaksud dengan barang bukti. 4 Seperti yang telah dicantum dalam pasal
39 ayat (1) KUHAP dijelaskan tentang apa saja yang dapat disita, yaitu:

3

“Apa pengertian alat bukti dan barang bukti?”, diakses 01 Oktober 2018,
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a. benda yang dimiliki oleh tersangka ataupun terdakwa baik seutuhnya
ataupun hanya sebagian diduga didapat dari tindak pidana atau sebagai
hasil dari tindak pidana yang diperbuatnya;
b. benda yang telah digunakan dengan langsung untuk melaksanakan
tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. benda yang dipakai yang dapat menghambat penyelidikan tersebut;
d. benda yang secara khusus dibuat untu pelaksanaan tindak pidana;
e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana
yang dilakukan

Seperti yang telah diuraikan diatas dapat diambil kesimpulannya
bahwa untuk benda-benda yang dapat disita dapat tergolong sebagai
barang bukti.
Selain itu, di dalam (HIR) juga disebutkan mengenai penjelasan
barangbukti. Apa yang terkandung dalam Pasal 42 HIR menyatakan
bahwa pegawai, baik pejabat maupun orang yang berwenang, diwajibkan
untuk mencari kejahatan dan pelanggaran yang kemudian mencari dan
menyita barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan
barang-barang yang diperoleh dari kejahatan. Penjelasan didalam Pasal
42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antara lain:

a. Barang-barang yang menjadi sasaran untuk dilakukannya tindak
pidana (corpora delicti)
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b. Barang sebagai hasil dari terjadinya tindak pidana (corpora delicti)
c. Barang-barang yang digunakkan sebagai pendukung melakukan tindak
pidana (instrumenta delicti)
d. Barang-barang yang umumnya dapat digunakan untuk memberatkan
atau mengurangi kesalahan terdakwa (corpora delicti)
C. Tinjauan Umum tentang Penyidik
1. Definisi Penyidik
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penyidik adalah
Personil dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai
negri sipil tertentu yang diberi amanah tertentu untuk melakukan
penyidikan atau pejabat PNS tertentu yang secara khusus memiliki
wewenang dan kuasa oleh hukum untuk menyelidiki atau membantu
petugas kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu
dalam melakukan tugas investigasi, diatur dalam KUHAP
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Sedangkan

Penyidikan adalah seperangkat kegiatan penyidik dalam mengumpulkan
bukti-bukti yang sah sebagaimana yang telah diatur dalam undangundang.
2. Tugas dan wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan
Untuk memperdalam sebuah perkara maka telah diatur tugas dan
wewenang penyidik dalam menjalankan tugasnya yaitu;
a. Melakukan pengawawasan, berkoordinasi, hingga memberi petunjuk
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b. Pelaksana pada saat dari awal dimulainya penyidikan dan memberi
tahu kepada penuntut umum
c. Pelaksana jika penyidikan diberhentikan;
d. Pelaksana apabila minta ijin atau lapor kepada ketua pengadilan
apabila

ingin

melaksanakan

penggeledahan,

penyitaan

dan

pemeriksaan surat;
e. Pelaksana jika ingin melakukan pemeriksaan tambahan;
f. Dapat mengajukan alasan baru untuk melakuan penuntutan dalam hal
penuntutan itu telah diberhentikan;
g. Pelaksana atas kuasa penuntut umum untuk mengirim berkas acara
cepat ke pengadilan;
h. Bertugas dalam menginfiormasikan kepada terpidana terkait amar
putusan acara cepat.
Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah suatu tindakan yang
dirasa perlu oleh penyidik untuk dilakukan dengan syarat salah satunya
adalah tidak melanggar hukum dan selaras dengan kewajiban hukum yang
diwajibkan dilakukannya tindakan sesuai jabatan. Tindakan yang
dilakukan layak dan harus masuk akal & termasuk dalam lingkungan
jabatan, atas pertimbangan yang patut/layak berdasarkan keadaan yang
memaksa serta harus memperhatikan dan melindungi hak asasi manusia.
Wewenang penyidik antara lain adalah;
a. menerima pengaduan ataupun laporan dari masyarakat terjadinya suatu
tindak pidana;
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b. melakukan langkah pertama pada disaat kejadian;
c. memberhentikan seorang terduga atau tersangka dan memeriksa
identitas pengenal
d. menjalankan proses penangkapan hingga penahanan, penggeledahan,
sampai tahap penyitaan;
e. melaksanakan pemeriksaan dan penyitaan;
f. mengambil sidik jari;
g. mendatangkan

seorang

ahli

apabila

dinyatakan

perlu

dalam

persidangan;
h. melakukan penghentian penyidikan;
i. melakukan tindakan lain menurut hokum.
Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah meninjau lebih dalam
mengenai identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan
batasan-batasan tugas dan wewenangnya antara fungsi dari penyidik,
penuntut umum, dan pengadilan dalam melakukan penyidikan serta yang
terakhir dan terpenting adalah memperhatikan perlindungan hak asasi
manusia sang tersangka.
3. Penyidikan menurut para Ahli
Menurut ahli hokum Hamrat Hamid dan Harun Husein, secara formal,
langkah penyidikan dapat dikatakan telah dimulai instansi/pejabat
berwenang menerbitkan surat perintah di instansi penyidik, setelah
diterimanya informasi/berita tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana
oleh pihak kepolisian, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga
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adalah suatu tindak pidana. Selain untuk mencegah hal ini diberlakukan
agar tidak terjadinya penyelewengan wewenang dari pihak kepolisian
dengan adanya surat perintah penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan
terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka.
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D. Tinjauan Umum tentang Jaksa
1.

Definisi Jaksa
Jaksa adalah pejabat fungsional yang diamanahkan sebuah kekuasaan
yang diberikan undang-undang yang mengatur dalam bertindak sebagai
penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan
undang-undang. Istilah jaksa adalah istilah asli Indonesia (Jawa - Hindu)
yang telah dikenal sejak jaman Majapahit sebagai nama pejabat Negara
yang menjalankan persidangan, maka istilah Jaksa Penuntut Pepitu di
Cirebon Pepakem digunakan untuk menyatakan struktur masyarakat.
pengadilan. Pada era Mataram (abad ke-17) istilah Jaksa Penuntut
digunakan sebagai nama pejabat yang melakukan persidangan terhadap
kasus persatuan, yaitu kasus yang menyangkut kepentingan individu yang
tidak lagi dapat direkonsiliasi secara kekeluargaan oleh Hakim yang
berada di desa setempat. 7
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“Definisi dan Pengertian Penyidikan serta Proses Penyidikan”, diakses 03 Oktober 2018,
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Posisi fungsional jaksa adalah posisi yang berupa keahlian teknis
dalam organisasi kejaksaan karena fungsinya memungkinkan kelancaran
pelaksanaan tugas penuntutan. Jaksa ditunjuk dan diberhentikan oleh
Jaksa Agung yang merupakan pemimpin dan penanggung jawab kantor
kejaksaan, yang mengontrol pelaksanaan tugas dan wewenang kantor
kejaksaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Jaksa diartikan
sebagai pejabat di bidang hukum yang memiliki tugas untuk
menyampaikan tuduhan ataupun dakwaan dalam proses pengadilan
terhadap orang yang diduga melanggar hukum.
2. Tugas dan wewenang Jaksa
Tugas dan wewenang Jaksa itu sendiri kaususnya dalam menangani
tindak pidana umum dimulai sejak diterimanya SPDP oleh pimpinan,
kemudian ditunjuk oleh pimpinan (KASI) dengan tugas sebagai berikut ;
-

Mengikuti perkembangan penyidikan suatu perkara sesuai SPD

-

Memberti petunjuk kepada penyidik

-

Melaksanakan/menggeledah penelitian terhadap berkas perkara,
tersangka, serta barang bukti

-

Meneliti lebih dalam untuk mengetahui apakah pelakunya tunggal atau
lebih

-

Meneliti apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan apa
yang sebenarnyav terjadi (fakta)
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-

Memutuskan apakah tersangka perlu ditahan

-

Apakah barang bukti yang didapat merupakan barang bukti yang sah

-

Meneliti setiap unsur tindakan pidana disertai oleh alat bukti

-

Meneliti apakah akan mengajukan ke persidangan sesuai dengan yang
disangkakan oleh penyidik

-

Mnengkonstruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa
sajakah/adakah calon tersangka yang lainnya.
Selain dalam hal proses penanganan suatu perkara tindak pidana

diatas, jaksa juga dapat menerbutkan SP-3 (Surat penghentian penyidikan)
dengan ketentuan karena tidak cukup alasan untuk diajukan ke pengadilan
;
a. Apabila didapatkan tidak cukup bukti
b. perbuatan yang dilakukan tersangka maupun terdakwa bukanlah
perbuatan tindak pidana
c. perkara ditutup demi hukum
Seorang jaksa juga memiliki wewenang untuk menggabungkan suatu
perkara dalam 1 surat dakwaan, apabila dalam tindakan pidana tersebt
dapat dibuktikan bahwa dilakukan oleh orang yg sama, dalam waktu yang
atau hampir sama dilakukannya perbuatan tersebut, dan ataumasih ada
kaitan satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan penggabungan, suatu
perkara juga dapat dipisah (Splitsing), apabila dalam satu perkara terdapat
beberapa orang tersangka/terdakwa.
3. Jaksa Penuntut Umum
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Jaksa dengan Penuntut umum hamper memiliki arti yang selaras.
Berada didalam satu instansi namun memiliki arti yang berbeda. Arti dari
Jaksa adalah sebuah Jabatan yang dimiliki seseorang yang bersifat
fungsional yang artinya seorang pejabat tersebut memiliki keahilian
khusus dalam menjalankan Jabatannya. Sedangkan Penuntut Umum,
memiliki arti wewenang serta fungsi khusus yang diemban seorang
Jaksan dalam melakukan tugas pokoknya yaitu melakukan penuntutan
dan melaksanakan putusan hakim berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Di jelaskan lebih rinci dalam Undang undang
nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan
bahwa "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta
wewenang

lain

berdasarkan

undang-undang”.

Sedangkan

yang

disebutkan dalam ayat 2 dikatakan Penuntut Umum adalah Jaksa yang
diberi tugas khusus oleh Undang-undang dalam melakukan penuntutan
dan menjalankan penetapan hakim.

E. Tinjauan Umum tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum
1. Pengertian Hukum Pidana
Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur larangan-larangan (apa
yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap individu), dengan
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memiliki ancaman apabila larangan tersebut dilanggar maka akan
diberikan hukum/sanksi yang tegas oleh pihak yang berwenang.
Menurut W.L.G lemaire, Hukum pidana terdiri dari norma yang
berisikan suatu keharusan dan larangan-larangan (yang dibuat oleh para
pencipta undang-undang) dikaitkan dengan sanksi yaitu berupa hukuman,
yaitu suatu penderitaan bersifat khusus. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa hukum pidana adalah suatu system norma-norma yang menentukan
terhadap tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu dimanaa terdapat suatu keharusan untuk melakukan
sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat
dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi
tindakan tersebut. 8
Hukum Pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung normanorma yang baru, tetapi hanyalah mengatur kepada pelanggaranpelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang
menyangkut kepentingan umum.
2. Tujuan Hukum Pidana
Hukum Pidana dibentuk dengan memiliki suatu tujuan ;
1. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak berbuat kejahatan, baik secara
menakut-nakuti

orang

banyak

maupun

menakut-nakuti

secara

individual tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar tidak
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“Pengertian Hukum Pidana”, diakses 10 Januari 2019,
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mengulangi perbuatan jahatnya lagi (special preventive) di kemudian
hari.
2. Untuk membina, melatih para individu yang telah tertandakan suka
melakukan kejahatan (orang yang kemungkinan akan berbuat
kejahatan) diharapkan supaya manjadi orang yang lebih baik secara
akhlak dan tabiatnya agar dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. 9
Maksud dari hal tersebut adalah tujuan sekunder atau tujuan tambahan,
namun meskipun bersifat sekunder poin-poin tersebut memiliki peran
yang cukup besar dalam mengembangkan dan meluruskan tata tertib
dalam bermasyarakat.
3. Unsur-unsur Tindak Pidana
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwaperistiwa 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 10. Dalam membentuk Undang-undang kita
telah menggunakan perkataan strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang
kita kenal sebagai tindak pidana di dalam KUHP (Kitab Undang-undang
Hukum Pidana. Kata strafbaar feit berasal dari bahasa belanda yang feit
berarti sebagian dari suatu kenyataan sedangkan strafbaar memiliki arti

9

Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro,S.H., “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia”,hlm 19.
Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62
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dapat di hokum

sehingga strafbaar feit

memiliki makna sebagai

sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Menurut Profesor
POMPE, strafbaar feit secara teori dapat dirumuskan sebagai pelanggaran
norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang telah dilakukan secara
sengaja atau tidak sengaja oleh pelaku, di mana hukuman bagi pelaku
adalah untuk pemeliharaan ketertiban hukum dan jaminan kepentingan
umum. Tindak pidana memiliki unsur subjektif, yaitu :
1. Dolus atau culpa;
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti
yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang ditemukan misalnya di
dalam

kejahatan-kejahatan

pencurian,

penipuan,

pemerasan,

pemalsuan dan lain-lain;
4. Direncanakan terlebih dahulu seperti yang tercantum di dalam
kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak
pidana menurut Pasal 308 KUHP
Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid;
2. Kualitas pelaku, misalnya keadaan menjadi pegawai negeri sipil dalam
posisi kejahatan menurut pasal 415 KUHP atau kondisi menjadi dewan
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atau komisaris dari Perusahaan Terbatas dalam kejahatan menurut Pasal
398 KUHP. 11
Menurut ahli hukum Prof. Moeljatno S.H., tindak pidana atau strafbaar
feit adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana
larangan tersebut disertai bermacam sanski (hukuman) yang berupa pidana
tertentu, bagi siapapun yang telah melanggar aturan tersebut. Terdapat 3
(tiga) hak yang dapat diperhatikan :
a) Tindak pidana adalah tindakan oleh aturan hukum yang dilarang dan
diancam dengan pidana.
b) Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian
yang timbul oleh karena perbuatan seseorang), sedangkan ancaman
pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan peristiwa tersebut
Antara larangan dengan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat,
karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada
hubungan erat pula.
4. Jenis Perkara Pidana
Menurut KBBI, Perkara diartikan sebagai suatu masalah atau
persoalan maupun urusan yang timbul yang perlu diselesaikan. Perkara
pidana terbagi atas tiga, yaitu :
(1) Perkara pidana biasa
11

P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm.

193.
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Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa si penerima berkas-berkas
perkara dari pihak Jaksa penuntut umum, yang umumnya dikirim
langsung kepada Panitera, kemudian dicatat dalam suatu daftar
(Register) perkara-perkara pidana yang kemudian akan diserahkan
kepada Ketua Pengadilan dan baru oleh Ketua berkas-berkas perkara
itu diba gikan kepada Hakim Ketua Majelis yang bersangkutan. 12
(2) Perkara pidana singkat
Perkara pidana singkat diartikan oleh Penuntut Umum adalah perkara
yang penerapan hukumnya mudah dan sederhana.
(3) Perkara pidana cepat
Perkara pidana cepat diartikan sebagai perkara-perkara cepat yang
diancan hukumannya tidak lebih dari tiga bulan penjara
Jenis tindak pidana berdasarkan perumusannya terbagi atas dua yaitu,
delik formil dan delik materil; Tindak pidana formal adalah tindak pidana
yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberi makna bahwa inti
dari larangan yang dirumuskan adalah melakukan tindak pidana tertentu.
Perumusan tindak pidana formal tidak memperhatikan dan atau tidak
memerlukan munculnya konsekuensi tertentu dari suatu tindakan sebagai
syarat untuk penyelesaian suatu tindak pidana, semata-mata untuk
tindakannya. Misalnya pada pencurian (pasal 362 KUHP) untuk

12

Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II), Cet. II,

1997.
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selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.
Sebaliknya dalam perumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah
pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karna itu, siapa yang
menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan
dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan
akibat terlarang tu tidaklah penting. Contoh pada pembunuhan (diambil
dari pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian
oang, dan bukan dari wujud menembak, membacaok atau memukul.
Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan
bukan pada selesainya suatu perbuatan. Begitu juga dengan selesainya
tindak pidana mateeriil, tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan
yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantung kan pada syarat timbulnya
akibat terlarangtersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai
dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi
jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya
nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. 13
5. Sistem Hukuman Pidana
Disebutkan dalam Pasal 10 terdapat empat jenis hukuman pokok,
antara lain ;
(1) Hukuman mati

13

“Jenis-jenis Tindak Pidana”, diakses 10 Januari 2019,
http://ahsanulwalidain.blogspot.com/2012/10/jenis-jenis-tindak-pidana.html
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Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan
kepada khayalak orang banyak supaya mereka dengan ancaman mati,
akan takut melakukan perbuatab/tindakan- tindakan jahat yang akan
mengakibatkan mereka dihukum mati. Meskipun diakui adanya
banyak

keberatan

terhadap

hukuman

mati,

dipertahankannya

didukungnya sebagai suatu noodrecht (hukum darurat) terhadap
oknum-oknum yang sangat membahayakan masyarat banyak, oknum2
yang untuk kepentingan masyarakat harus dimusnahkan secara radikal.
Cara menjalankan hukuman mati, dalam hal ini tercantum dalam pasa
11 KUHP menentukan ; hukuman mati dilaksanakan oleh algojo di
atas tempat gantungan(schavot) dengan mengikat leher yang dihukum
pada tiang gantungan, lalu dijatuhkan papan di bawah kakinya.
(2) Hukuman Kurungan
Peraturan-peraturan yang serupa bagi hukuman penjara dan kurungan
adalah :
1. menurut pasal 20 dalam purusan hakim yang menjatuhkan
hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari satu bulan,
dapat ditentukan bahwa kepada mereka oleh jaksa.
2. Tidak diperbolehkan untuk disuruh bekerja diluar tembok rumahrumah penjara, yang sekarang dikenal sebagai rumah-rumah
pemasyarakatan.
3. Menurut pasal 26 KUHP jika menurut hakim terdapat alas an
berdasar atas keadaan pribadi atau keadaan measyarakatan, maka
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dapat ditentukan bahwa kepada seorang hukuman penjara atau
kurungan tidak diberi pekerjaan diluar rumah pemasyarakatan 14
(3) Hukuman kurungan dan penjara
Terdapat 3 sistem yaitu;
1. Sistem Pennyslvania ; yang menghendaki para hukuman terusterusan ditutup sendiri-sendiri dalam satu kamar atau sel.
2. Sistem Auburne ; bahwa para hukuman di siang hari disuruh untuk
bersama-sama bekerja tetapi tidak diperbolehkan untuk berbicara
3. Sistem Irlandia ; Menghendaki para hukuman mula-mula ditutup
terus-menerus, tetapi kemudian bekerja bersama dan langkah demi
langkah memberikan konsesi satu sama lain sampai akhirnya,
setelah tiga perempat dari panjang hukuman telah dilewatu akan
dilepaskan dengan syarat.
(4) denda; dan tiga macam hukuman tambahan :
(a) pencabutan hak-hak tertentu;
Pasal 35 KUHP menyebutkan bahwa haks terpidana yang dapat
dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam
undang-undang adalah:
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
2. Hak memasuki Angkatan bersenjata
3.Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan berdasarkan undangundang

14

Ibid, hlm 181
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4. Menjadi penasihat atau wali pengawas atas oranglain daripada
anaknya sendiri
5. kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya
sendiri
6. melakukan pekerjaan tertentu

Disebutkan dalam pasal 36 apabila diluar pasal-pasal dari BUKU 11
KUHP pencabutan hak memegang jabatan dapat dilakukan dalam
hal ada kejahatan jabatan atau dalam hal orang dalam melakukan
tindak

pidana

melanggar

kewajiban

jabatan

khusus

atau

menggunakan kekuasaan, kesempatanatau sarana yang siberikan
kepadanya oleh jabata. 15
(b) perampasan barang-barang tertentu, dan
(c) pengumuman putusan hakim.

2. LANDASAN YURIDIS
A. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Pasal 1 butir 14 menyebutkan pengertian Tersangka sebagai berikut :
“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” 16
Pasal 50 menyatakan :
(1) “Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan
selanjutnya dapat diajukan kepana penuntut umum.
(2) Tersangka berhak perkaranya segera doimajukan ke pengadilan oleh
penuntut umum.
15
16

Ibid, hlm 187

R. Soenarto Soerodibroto,S.H “KUHP dan KUHAP”, Edisi kelima”. hlm 384.
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(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan”
Pada ketentuan KUHAP dibedakan pengertian antara Jaksa dan Penuntut
Umum. Ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 KUHAP,
Bab I Bagian Pertama angka 1 dan 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2004
menegaskan bahwa :
a. “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini
untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan
hakim”
Disebutkan kembali pada BAB 4 bagian Keiga Pasal 14 yang menyebutkan
Penuntut umum mempunyai wewenang : 17
a. “menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau
penyidik pembantu;
b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan
memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau
penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya
dilimpahkan oleh penyidik;
d. membuat surat dakwaan;
e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan har dan
waktu perkawa disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada
terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah di
tentukan;
g. melakukan penuntutan;
h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
17

R. Soenarto Soerodibroto,S.H “KUHP dan KUHAP”, Edisi kelima”. hlm 368.
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i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup dan tanggung jawab sebagai
penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
melaksanakan penetapan hakim.”
Pasal 143 ayat (1) menjelaskan lebih rinci mengenai tugas penuntut umum
yang berbunyi : “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri
dengan permintaan agar. segera mengadili perkara tersebut disertai dengan
surat dakwaan”.
Ayat (2) “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan
ditandatangani serta berisi :
a.

nama

lengkap,

tempat

lahir,

umur

atau

tanggal

lahir,

jenis

kelamin,kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
b.

uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang
didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat indak pidana itu
dilakukan.”
Dijelaskan di dalam Kitab Undang-udang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 BAB I Ketentuan Umum
pasal 1 butir 1 menyebutkan “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik
Indonesia atau pejabat pegawai negri sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan” Selanjutnya
dijelaskan di dalam butir 2 bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”
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Dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) tidak
detail menerangkan arti dari Barang bukti, namun secara tidak langsung dapat
kita simpulkan penjelasan dari pasal 39 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :
a. “benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau
sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari
tindak pidana;
b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak
pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak
pidana;
d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana
yang dilakukan”. 18
Kesimpulan yang dapat diambil adala benda-benda yang terhadapnya
dilakukan penyitaan seperti yang disebutkan di Pasal 39 ayat (1) KUHAP
dapat disebut sebagai Barang bukti. 19

B. Undang-Undang nomor 2 tahun 2001 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
Pada dasarnya telah dijelaskan dalam Undang-undang ini pengertian

18
19

R. Soenarto Soerodibroto,S.H “KUHP dan KUHAP”, Edisi kelima”. hlm 380.
Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, hal. 14
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Pasal 1 ayat (8) berbunyi “Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk
melakukan penyelidikan”.
Ayat (9) berbunyi “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak
pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang”.
Ayat (13) dikatakan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
Pasal 16 menyebutkan wewenang kepolisian republik Indonesia berbunyi :
(1) “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik
Indonesia berwenang untuk :
a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian
perkara untuk kepentingan penyidikan;
c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka
penyidikan;
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa
tanda pengenal diri;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
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f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan;
i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau
mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan
tindak pidana;
k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri
sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk
diserahkan kepada penuntut umum;
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l
adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika
memenuhi syarat sebagai berikut :
a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b.selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut
dilakukan;
c.harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
e. menghormati hak asasi manusia”
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C. Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan
Telah dijelaskan dalam pasal 30 ayat (1) ;
“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan penuntutan;
b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,
putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang;
e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik”
Pasal 33 : “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan
membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum
dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.”
Pasal 34 : “Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum
kepada instansi pemerintah lainnya.”
D. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER –
036/A/JA/09/2011

Tentang

Standar

Operasional

Prosedur

(SOP)

Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum
Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER –
036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan
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Perkara Tindak Pidana Umum dijelaskan bahwa Prapenuntutan adalah
tindakan Penuntut Urnurn dalam rnengikuti perkernbangan penyidikan setelah
menerirna pemberitahuan dirnulainya penyidikan dari penyidik, rneneliti
kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterirnadari penyidik serta
rnernberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat rnenentukan
apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak.
Dalam Seksi Tindak Pidana umum, Penyerahan Tersangka dan Barang
bukti sudah di atur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :
PER – 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dalam pasal 14 yang berbunyi :
“ 20
(1) “Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bertugas
untuk :
a. Melaksanakan kewajiban dan kewenangannya selaku Penuntut umum
berdasarkan

Hukum

Acara

Pidana

dengan

memperhatikan

perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan tersangka dan barang
bukti dari penyidik kepada Kejaksaan Negeri yang berwenang
c. Membuat Berita Acara Pendapat atas tindakan penelitian mengenai
layak/tidaknya berkas perkara di limpahkan ke Pengadilan.

20

“Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER – 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum “, diakses 15 September 2018,
https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/PER%20-036_A_JA_09_2011%20SOP.pdf

Nadya Lavania, Proses Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) oleh Penyidik Kepada Jaksa dalam
Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Batam
UIB Repository©2019

(2)

Petugas

Administrasi/Tata

Usaha

bertanggungjawab

terhadap

administrasi penerimaan tersangka dan barang bukti
(3) Petugas barang bukti bertanggung jawab terhadap administrasi dan
penyimpanan barang bukti”
Pasal 15 berbunyi :
(1) “Penuntut· Umum setelah melakukan penerimaan tersangka dan barang
bukti membuat berita acara pendapat tentang penahanan;
(2) Berita Acara Pendapat tentang perlu atau tidaknya dilakukan penahanan
dengan memuat alasan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;
(3) Berita Acara Pendapat tentang perlu atau tidaknya dilakukan penahanan
dikonsultasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri melafui Kepala Seksi
Tindak Pidana Umum untuk mendapatkan persetujuan pada hari yang
sama;
(4) Dalam hal dilaksanakan penahanan. prosedur pengawalan terhadap
tahanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
(5) Petugas tahanan bertanggungjawab terhadap administrasi dan ketentuan
pengawalan tahanan”
E. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2012
Sebagai panduan dan dasar para penyidik Kepolisian Republik Indonesia
dalam melakukan dan manjalankan penyidikan berdasarkan Pasal 4 dalam
Peraturan ini yang berbunyi ;
Dasar dilakukan Penyidikan:
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a. adanya pengaduan dari masayrakat/laporan;
b. surat perintah tugas;
c. laporan hasil penyelidikan (LHP);
d. surat perintah penyidikan; dan
e. SPDP

Pasal 14 ;
(1) “Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan
surat perintah penyidikan.
(2)

Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima
Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim
Polri dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi
Model

(3) Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas
di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan
melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara
pemeriksaan saksi pelapor.
(4) Kepala SPKT atau Kepala Siaga Bareskrim Polri segera meneruskan
laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada:
a. Karobinops Bareskrim Polri untuk laporan yang diterima di Mabes
Polri;
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b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT
Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan;
c. Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres;
d. Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPKT Polsek.
(5) Laporan Polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan ke kesatuan yang lebih rendah
atau sebaliknya dapat ditarik ke kesatuan lebih tinggi”
Pasal 15 ;
“Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:
a. penyelidikan;
b. pengiriman SPDP;
c. upaya paksa;
d. pemeriksaan;
e. gelar perkara;
f. penyelesaian berkas perkara;
g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
i. penghentian Penyidikan”

3. LANDASAN TEORITIS
A. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu tindakan baik dalam
bentuk penindakan maupun pencegahan baik dalam bentuk teknis ataupun
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administrative untuk megimplementasikan sarana hukum tertentu guna
memaksakan sanksi hukum untuk menjamin ketertiban terhadap peraturan
yang ditetapkan demi mencapai tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut yaitu
ketertiban umum dan mendapatkan kepastian hukum sehingga

dapat

dirasakan oleh masyarakat luas . Menurut Ahli Satjipto Rahardjo, penegakan
hukum adalah suatu tahapan yang harus dilewati agar mewujudkan cita-cita
hukum (yaitu ide-ide perancang undang-undang yang disusun menjadi sebuah
peraturan hukum) menjadi sebuah kenyataan. 21 Dalam arti luas dalam
menegakan hukum itu senditri mencakup nilai-nilai

yang mengandung

keadilan didalamnya serta lembaga maupun instansi terkait yang berwenang
dan fasilitas sebagai objek dalam mewujudkan penegakan peraturan yang
berlaku kepada masyarakat.
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