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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Konsepsual

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata

“Pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa

dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak

dirasakannnya dan juga hal yang tidak sehari – hari dilimpahkan.1

Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini

selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang didalamnya

seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka, unsure

“hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”.2 Akan

tetapi, kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata

“pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” disamping “hukum perdata”

1 Prof. Wirjono Prodjodikoro, Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: Refika Aditama,

2003), hlm. 1

2 Ibid
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seperti misalnya ganti-kerugian berupaya pembayaran sejumlah uang atau

penyitaan barang disusul dengan pelelangan.3

Sebenarnya, arti kata suatu istilah tidak begitu penting. Yang lebih

penting adalah pngertian suatu istilah. Dan, pengertian ini sering

ditetapkan untuk membedakannya dari istilah lain, dengan tidak begitu

mengutamakan arti kata.

Prof. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas –

Asas Hukum Pidana di Indonesia menyatakan bahwa istilah “hukum

pidana” mulai dipergunakan pada zaman pendudukan Jepang untuk

pengertian strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari

istilah “hukum perdata”untuk pengertian Burgerlijk recht atau

privaatrecht dari bahasa Belanda.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangakaian kata untuk dapat

memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang

dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya

dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat

membantu memberikan gam baran/deskripsi awal tentang hukum pidana.

3 ibid
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Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli

hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut:4

1) W.L.G. Lemaire

Hukum pidana itu itu terdiri dari norma - norma yang berisi

keharusan - keharusan dan larangan - larangan yang (oleh

pembentuk undang – undang telah dikaitkan dengan suatu

sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat

khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum

pidana itu merupakan suatu sistem norma - norma yang

menentukan terhadap tindakan - tindakan yang mana (hal

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana

terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam

keadaan – keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan,

serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi

tindakan - tindakan tersebut.5

2) Simons

Menurut Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi

hukum pidana dalam arti objek tif atau strafrecht in objectieve

4 Diakses dari http://usupress.usu.ac.id/files/DASAR-DASAR%20HUKUM%20PIDANA%20FINAL

_bab%201.pdf diunggah pada 24 November 2015

5 P.A.F. Lamintang, Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 1 - 2
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zin dan hukum pidana dalam arti subjektif atau strafrecht in

subjectieve zin. Hukum pidana dalam arti objek tif adalah

hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai

hukum positif atau ius poenale.6

Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif

sebagai:

a) Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara

diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak

ditaati;

b) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat

untuk penjatuhan pidana, dan;

c) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk pen-

jatuhan dan penerapan pidana.7

Hukum pidana dalam arti subjektif atau ius puniendi bisa diartikan

secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:8

a) Dalam arti luas:

6 Ibid., hal.3

7 Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 9

8 Ibid., hlm.10
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Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk

mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan

tertentu;

b) Dalam arti sempit:

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan

melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan

yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan.

Jadi ius puniendi adalah hak mengenakan pidana. Hukum

pidana dalam arti subjektif (ius puniendi) yang merupakan

peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan

negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan

hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan

perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh

negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh

hukum pidana dalam arti objek tif (ius poenale). Dengan kata

lain ius puniendi harus berdasarkan kepada ius poenale.

3) W.F.C. van Hattum

Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan

peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu

masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai

Rahmi Ayunda, Penerapan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan 
Kepulauan Riau (Studi Kasus: Putusan No. 107 /PID.B/2009/PN.TPI.RNI), 2016 
UIB Repository (c) 2016



12

Universitas Internasional Batam

pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang

dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar

hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-

peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus

berupa hukuman.9

4) Moeljatno

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum

yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar

dan aturan-aturan untuk:

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh

dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau

sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa

melanggar larangan tersebut;

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka

yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan

atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu

dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah

melanggar larangan tersebut.10

9 P.A.F. Lamintang, Op.Cit., hlm. 2

10 Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, (1982), hlm. 1
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Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, bahwa hukum pidana adat

pun yang tidak dibuat oleh negara atau political authority masih mendapat

tempat dalam pengertian hukum pidana. Hukum adat tumbuh dan berakar

dalam kesadaran dan pergaulan hidup masyarakat. Kenyataan masih

berlakunya hukum adat di Indonesia sampai saat ini tidak dapat

dipungkiri, dengan demikian maka perumusan hukum pidana adalah

bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memper-

hatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar

dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keha-

rusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana.

Menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran

tersebut dipertang-gungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak

dan cara penyi-dikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan

pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan.

Perumusan ini men-cakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan

mengadakan keseim-bangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.

Sejauhmana hukum (pidana) adat tercakup atau berperan mempe-

ngaruhi hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan,

banyak tergantung kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan

kesadaran hukum masyarakat (setempat), masih/tidaknya hukum adat

diakui oleh undang-undang negara, maupun kepada sejauh mana hukum
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(pidana) adat masih dianggap sejalan atau ditolerir oleh falsafah Pancasila

dan undang-undang yang berlaku. Ketergantungan yang disebut terakhir

adalah merupakan pembatasan mutlak terhadap penerapan hukum (pidana)

adat. Dengan demikian sebenarnya asas legalitas masih tetap dianut atau

dipertahankan, hanya dalam beberapa hal ada pengecualian. Dalam hal

terdapat pertentangan antara hukum (pidana) adat dengan undang-undang

yang berlaku, maka hakim sebagai figur utama untuk menyelesaikan suatu

pertikaian/perkara banyak memegang peranan. Hakim dianggap mengenal

hukum. Hakim wajib mencari dan menemu-kan hukum. Hakim

mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyara-kat, karena itu hakim

sebagai manusia yang arif dan bijaksana, yang bertanggung jawab kepada

Tuhan, negara dan pribadi, tidak boleh meno-lak memberi keadilan.11

Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil

gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya meru-

pakan hukum yang mengatur tentang:12

a) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;

b) Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;

11 Ibid., hlm.16

12 Diakses dari http://usupress.usu.ac.id/files/DASAR-DASAR%20HUKUM%20PIDANA%20FINAL

_bab%201.pdf diunduh  24 November 2015
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c) Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang

melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);

d) Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

b. Sumber Hukum Pidana

Kebutuhan masyarakat atas hukum pidana semakin nyata dan

untuk keperluan itu, para ahli hukum pidana telah memikirkan agar

hukum pidana dapat “pasti” dan “adil” sehingga timbullah bentuk-bentuk

hukum pidana yang dirumuskan dalam undang-undang dan atau kitab

undang-undang (kodifikasi). Namun hal ini tidak berarti hukum pidana

yang ada di setiap negara di dunia, berbentuk undang-undang dan kodi-

fikasi. Negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon hampir

seluruhnya tidak mengenal hukum pidana dalam bentuk kodifikasi dan

hanya sebagian kecil negara-negara itu yang mempunyai kodifikasi

hukum pidana.13

Sumber hukum merupakan asal atau tempat untuk mencari dan

menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan

sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana

Indonesia adalah sebagai berikut:

13 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 22
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1) Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang

tertulis

Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP,

yang nama aslinya adalah Wetboek van Strafrecht voor

nederlandsch indie (W.v.S), sebuah Titah Raja (Koninklijk

Besluit) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku

sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini

merupakan copie (turunan) dari Wetboek van Strafrecht Negeri

Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku

pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan

diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan

dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi

asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama.

KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah

Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat

perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-

undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI,

Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang

seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober

1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang

sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana

yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”.
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Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP

kita adalah Bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia

Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia,

setelah mengungsi selama zaman pen-dudukan Jepang (1942-

1945) juga mengadakan perubahan-peru-bahan terhadap

W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staat-blad 1945 No.

135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa

mengenai hukum pidana Pasal 570.

Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh

kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama,

sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah

menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing

mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh

dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum

pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka

dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127)

yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun

1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan

demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh

Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap

tidak ada.
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KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana

dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan

demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi.

Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-

peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-

peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar

dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya.

2) Hukum pidana adat

Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang

tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi

sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai

delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber

hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang

Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b.

Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk

orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum

pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa

hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama

sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas

yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.
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3) Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan)

M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang

pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda

bersama 18 dengan Rencana Undang-undang itu kepada

Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi

UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T.

masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP

ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda.

W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku

tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda

tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun

1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari

pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang

berlaku.

2. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

a. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah

kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan

memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari
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pihak berwajib.14 Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang

bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau

pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau

membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya

merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku

kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan

sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Menurut

Herbert L. Packer15, Pengertian Sanksi Pidana adalah :

“Criminal punishment means simply and particular disposition or
the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to
authorize) in cases of person who have been judged through the
distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime.”

Dalam Black’s Law Dictionary Henry Campbell16, pengertian

Sanksi Pidana adalah punishment attached to conviction at crimes such

fines, probation and sentences - suatu pidana yang dijatuhkan untuk

menghukum suatu penjahat atau kejahatan seperti dengan pidana denda,

pidana pengawasan dan pidana penjara.

14 R. Soesilo, Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik – Delik Khusus, (Politeia:

Bogor), hlm.6

15 Herbet L. Packer, The Limits of Criminal Sanction, (1969)

16 Henry Campbell, The Black’s Law Dictonary
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b. Jenis - Jenis Sanksi Pidana

Jenis Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP)17. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik

yang tercantum diluar KUHP18, kecuali ketentuan undang - undang itu

menyimpang (Pasal 103 KUHP). Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika

pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Pasal 10 KUHP

tersebut membagi Pidana dalam 2 (dua) jenis, yaitu Pidana Pokok dan

Pidana Tambahan.

Pidana Pokok, terdiri dari:

1) Pidana Mati

Pidana mati adalah hukuman terberat dari jenis - jenis

ancaman hukuman yang tertera dalam KUHP Bab II Pasal 10,

karena pidana mati merupakan pidana terberat yaitu yang

pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan

manusia, maka tidak heran jika mendapatkan pro dan kontra di

kalangan ahli hukum maupun masyarakat.

Jikalau di negara lain satu persatu menghapus pidana

mati, maka sebaliknya terjadi di Indonesia. Semakin banyak

17 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

18 Dr. Andi Hamzah, S.H., Asas – Asas Hukum Pidana edisi revisi, (Rineka Cipta, 2008), hlm. 186
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delik yang diancam dengan pidana mati19. Delik yang di ancam

dengan pidana mati di dalam KUHP sudah menjadi 9

(sembilan), yaitu:

a. Pasal 104 KUHP

b. Pasal 111 ayat (2) KUHP

c. Pasal 124 ayat (1) KUHP

d. Pasal 124 bis KUHP

e. Pasal 140 ayat (30) KUHP

f. Pasal 340 KUHP

g. Pasal 365 ayat (4) KUHP

h. Pasal 444 KUHP

i. Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP.

Pada tanggal 11 Desember 1977 di Deklarasi

Stockholm, Amnesti Internasional telah menyerukan

penghapusan pidana mati di seluruh dunia.20 Dalam tahun 1979

masih terdapat 117 negara yang mencantumkan pidana mati.

Dalam Konferensi Prevensi Kejahatan dan Pembinaan Penjahat

di Caracas Agustus 1980, Amnesti Internasional

19 Dr. Andi Hamzah, S.H., Asas – Asas Hukum Pidana edisi revisi, (Rineka Cipta, 2008), hlm.188

20 Amnesty International – Fights the Death Penalty”. Amnesty-international-fights-the-death-penalty.

diunduh 24 November 2015
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mengemukakan, bahwa paling kurang 860 orang telah

dieksekusi.21

Belakangan ini diperkenalkan yang disebut pidana mati

yang ditunda, artinya dalam jangka waktu tertentu jika

terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan ke arah

yang lebih baik, maka pidana mati diubah menjadi pidana

penjara seumur hidup. Sebagai filter pelaksanaan pidana mati,

di Indonesia harus ada fiat eksekusi dari presiden berupa

penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak

mengajukan permohonan grasi22. Pidana mati ditunda jika

terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil. Ini sesuai

juga dengan ketentuan dalam Undang - Undang Pokok

Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana

dilakukan dengan memperhatikan perikemanusiaan.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana pokok yang dapat

dikenakan untuk seumur hidup atau selama waktu tertentu.

Pidana penjara selama waktu tertentu yaitu antara satu hari

hingga dua puluh tahun berturut - turut (Pasal 12 KUHP) serta

21 D. Hazewinkel-Suringa, Op. Cit. hlm. 501.

22 Dr. Andi Hamzah, S.H., Asas – Asas Hukum Pidana edisi revisi, (Rineka Cipta, 2008), hlm. 190
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dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja (Pasal

14 KUHP). Pidana penjara dikenakan kepada orang yang

melakukan tindak pidana kejahatan.

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa

kehilangan kemerdekaan, pidana kehilangan kemerdekaan ini

bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa

pengasingan.23

Pada zaman kolonial, di Indonesia dikenal juga sistem

pengasingan yang didasarkan pada hak istimewa Gubernur

Jendral (exorbitante), misalnya pengasingan Hatta dan Syahrir

ke Boven Digoel kemudian ke Neira. Pidana penjara disebut

pidana hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit

bahwa ia tidak merdeka berpergian, tetapi juga kehilangan hak

- hak tertentu, seperti:24

a. Hak untuk memilih dan dipilih. Tentang hal ini dilihat

Undang Undang Pemilihan Umum. Di negara liberalpun

demikian pula, alasannya ialah agar kemurnian pemilihan

terjamin, bebas dari unsur - unsur immoral dan perbuatan -

perbuatan yang tidak jujur.

23 Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

24 Dr. Andi Hamzah, S.H., Asas – Asas Hukum Pidana edisi revisi, (Rineka Cipta, 2008.), hlm. 191
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b. Hak untuk memangku jabatan publik, alasannya ialah agar

publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.

c. Hak untuk bekerja pada perusahaan - perusahaan.

d. Hak untuk mendapat perizinan - perizinan tertentu.

Misalnya izin usaha, izin praktek (seperti dokter, advokat,

notaris, dan lain - lain).

e. Hak untuk mengadakan asuransi hidup.

f. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan

merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian

menurut hukum perdata.

g. Hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin

sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan

keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.

h. Beberapa hak sipil yang lain.

Semua yang tersebut diatas tidak termasuk kedalam

pidana tambahan, namun secara praktis terbenih (inhaerent)

dalam pemenjaraan itu sendiri, yang kadang - kadang luput

dari pikiran kita, bahkan masih banyak hak - hak

kewarganegaraan lain yang hilang jika seseorang berada dalam

penjara.
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3) Pidana Kurungan

Pidana penjara maupun kurungan, keduanya adalah

bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang

karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan

dalam Pasal 22 KUHP. Pidana kurungan dikenakan kepada

orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran, atau sebagai

pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan, tertera

pada Pasal 30 ayat (2) KUHP.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya

mempunyai 2 (dua) tujuan. Pertama, ialah sebagai custodia

honesta untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan

kesusilaan, yaitu delik - delik culpa dan beberapa delik dolus,

seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan

pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Kedua pasal tersebut

diancam pidana penjara, contoh dikemukakan oleh Vos sebagai

delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan. Yang kedua

sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan

untuk delik pelanggaran. Dengan demikian bagi delik - delik

pelanggaran itu, pidana kurungan menjadi pidana pokok,

khusus untuk Negeri Belanda (di Indonesia tidak) terdapat
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pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan

ditempat kerja negara.25

Perbedaan dengan penjara ialah bahwa dalam hal

pelaksanaan pidana, terpidana kurungan tidak dapat

dipindahkan ketempat lain diluar tempat ia berdiam pada

waktu eksekusi, tanpa kemauannya sendiri. Menurut Jonkers,

ketentuan ini dipandang lebih ringan bagi orang Indonesia,

karena bagi mereka pindah ketempat lain dipandang berat, jauh

dari keluarga dan kerabat dekat.26

4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, dimana

dari zaman primitif hingga modern ini mengenal pidana denda.

Pidana denda dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur

dalam undang - undang. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP,

jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana

kurungan.

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan

pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap

orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

25 H.B. Vos, op. cit., hlm 250

26 op. cit., hlm 183.
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Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan

kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara

perdata kepada orang pribadi atau badan hukum.27

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana

pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Penambahan pidana

tutupan ini didasarkan pada Pasal 1 Undang - Undang Nomor

20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Dalam mengadili

orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan

hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut

dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

Demikian yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU 20/1946.

Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang

melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang

dianutnya, tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini tidak

pernah ketentuan tersebut diterapkan. Jadi, jika kita

menghendaki pencantuman pidana tutupan didalam Pasal 10

KUHP sesuai dengan Undang - Undang No. 20 tahun 1946,

27 Dr. Andi Hamzah, S.H., Asas – Asas Hukum Pidana edisi revisi, (Rineka Cipta, 2008), hlm. 199
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maka harus diletakkan diatas pidana kurungan dan pidana

denda.28

Pidana tambahan terbagi menjadi:

1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak - hak tertentu

tidak berarti hak - hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan

tersebut tidak meliputi pencabutan hak - hak kehidupan dan

juga hak - hak sipil (perdata) dan hak - hak ketatanegaraan.

Menurut Vos, pencabutan hak - hak tertentu itu ialah

suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana

hilang kemerdekaan, pencabutan hak - hak tertentu, dalam dua

hal:

1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan

dengan putusan hakim.

2) Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka

waktu menurut undang - undang dengan suatu

putusan hakim.29

Pencabutan hak - hak tertentu hanya untuk delik - delik

yang tegas ditentukan oleh undang - undang. Kadang kala

28 Dr. Andi Hamzah, S.H., Asas – Asas Hukum Pidana edisi revisi, (Rineka Cipta, 2008). hlm. 202

29 Op. cit, hlm 273
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dimungkinkan oleh undang - undang untuk mencabut beberapa

hak bersamaan dalam suatu perbuatan.

Hak - hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP,

yaitu:30

a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan

tertentu;

b. Hak memasuki angkatan bersenjata;

c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang

diadakan berdasarkan aturan - aturan umum;

d. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus

menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder), hak

menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu

pengawas, atas orang yang bukan anak - anak

sendiri;

e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan

perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri;

f. Hak menjalankan pencaharian (beroep) tertentu..

30 Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
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2) Perampasan barang yang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan,

seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan

sudah dikenal sejak sekian lama, para kaisar Kerajaan Romawi

menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum

yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak - banyaknya

untuk mengisi kasnya Pidana perampasan kemudian muncul

dalam Code Penal 1810, walaupun di Negeri Belanda dihapus

pada abad ke-18.31

Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu

pertama barang - barang yang didapat karena kejahatan dan

kedua, barang - barang yang dengan sengaja digunakan dalam

melakukan kejahatan.32 Dalam hal itu berlaku ketentuan

umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana. Ada pengecualian,

yaitu yang terdapat didalam Pasal 250 bis KUHP dan juga

didalam perundang - undangan diluar KUHP.

3) Pengumuman keputusan hakim.

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila

hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan

31 G.A. Van Hamel, Inleiding tot de Studie van het Nederlansche Strafrecht, Haarlem : De Erven F.

Bohn, 1927, hlm. 170

32 Dr. Andi Hamzah, S.H., Asas – Asas Hukum Pidana edisi revisi, (Rineka Cipta, 2008), hlm. 207
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berdasarkan Kitab Undang - Undang ini atau aturan umum

yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara

melaksanakan perintah atau biaya terpidana.

Cara penyelesaian pengganti biaya pengumuman itu

dengan pidana hilang kemerdekaan, sama dengan penyelesaian

kurungan pengganti denda. Pidana tambahan berupa

pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal

- hal yang ditentukan undang - undang.33

3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Illegal Fishing

a. Pengertian Illegal Fishing

Dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary, "Illegal"

artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum.34 "Fish"

artinya ikan atau daging ikan dan "Fishing" artinya penangkapan ikan

sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan

pengertian secara harafiah tersebut dapat dikatakan bahwa "Illegal Fishing"

33 Ibid. hlm. 208

34 Peter Salim, The Contemporary English Indonesian Dictionary, Modern English Press, Jakarta,

2003, hlm. 65
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menurut bahasa Indonesia berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan

yang dilakukan secara tidak sah.35

Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

pencurian ikan (illegal fishing) adalah pcncurian yang dilakukan karena

menangkap ikan tanpa SIUP dan SIPI, menggunakan bahan peledak, bahan

beracun, bahan berbahaya dan lainnya yang mengakibatkan kerusakan dan

kepunahan sumber daya ikan

Berdasarkan International Plan of Action to Prevent, Deter and

Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing) tahun 2001 yang dikeluarkan

oleh Food and Agriculture Organization (FAO) untuk mengatasi kegiatan

illegal fishing, yang dimaksud kegiatan perikanan yang dianggap

melakukan illegal fishing adalah:

1. Kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan

yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara

tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan

perundangundangan (Activities conducted national or foreign

vessels in waters under the jurisdiction of a State, without

permission of that State, or in contravention of its laws and

regulation).

35 https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1103005133-3-BAB%20II.pdf, diunduh 3 Desember 2015
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2. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal

yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota

dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, Regional

Fisheries Management (RFMO) akan tetapi dilakukan melalui

cara yang bertentangan dengan pengaturan mengenai

pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh

organisasi tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi

negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan

dengan hukum internasional lainnya yang relevan (Activities

conducted by vessels flying the flag of States that are parties to a

relevant Regional Fisheries Management Organization (RFMO)

but operate in contravention of the conservation and

management measures adopted by the organization and by

which States are bound, or relevant provisions of the applicable

international law).

3. Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional

atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negara-

negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional,

Regional Fisheries Management Organization (RFMO) terhadap

organisasi tersebut (Activities in violation of national laws or

international obligations, including those undertaken by
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cooperating States to a relevant Regional Fisheries Management

Organization (RFMO)).36

b. Jenis-jenis Illegal Fishing

Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan

berbendera Indonesia, antara lain:

1. Kapal penangkap ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi

dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

2. Kapal pengangkut ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi

dengan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI);

3. Jalur dan daerah penangkapan tidak sesuai dengan yang tertera

dalam izin;

4. Penggunaan bahan atau alat penangkapan ikan berbahaya atau alat

penangkapan ikan yang dilarang;

5.Pemalsuan surat izin penangkapan ikan;

6.Manipulasi dokumen kapal, antara lain ukuran, lokasi pembuatan,

dan dokumen kepemilikan kapal;

7.Nama kapal, ukuran kapal dan/atau merek, nomor seri, dan daya

mesin tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;

8.Jenis, ukuran dan jumlah alat tangkap dan/atau alat bantu

penangkapan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;

36 Victor Nikijuluw, Blue Water Crime, (Cidesindo:Jakarta, 2008), hlm. 14-15
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9.Kapal beroperasi tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

10. Tidak memasang atau tidak mengaktifkan alat pemantauan kapal

penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang ditentukan

(antara lain transmitter VMS);

11. Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan

melakukan bongkar muat di tengah laut tanpa izin;

12. Kapal penangkap ikan mengangkut hasil tangkapan langsung ke

luar negeri tanpa melapor di pelabuhan yang ditentukan;

13. Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berbendera

Indonesia menangkap/mengangkut ikan di wilayah yurisdiksi

negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan dan tanpa

persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.37

4. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai

‟toerekenbaarheid‟, “criminal responbility‟, “criminal liability‟. Bahwa

pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah

seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak

pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah

37 http://www.djpt.kkp.go.id/index.php/profil/c/15/Apa-yang-dimaksud-IUU-fishing/?category_id=12,

diunduh 2 Desember 2015
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terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata

bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa

mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan

kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.

Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang

dilakukan tersebut.38

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi

Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban

tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainya pun dapat di

pertanggungjwabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja

mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di lakukanya, akan tetapi

perbuatan orang lain juga dapat di pertanggungjawabkan karena pada

masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga di

jatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka

tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang di jatuhkanya atas atau

jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang di sebabkan oleh wewenang

yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah

hukuman.39

38 Roeslan Saleh., Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. (Jakarta: Ghalia Indonesia,

1982),  hlm. 250

39 Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Positif

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%20II.pdf diunduh 4 Desember 2015
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Namun setelah revolusi prancis pertanggungjawaban pidana di

dasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang di sebut dengan

teori tradisionalisme ( mashab taqlidi), kebebasan berkehendak di maksud

bahwa seorang dapat di mintai pertanggungjawaban pidana atas dasar

pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia

tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang di katakana

perbuatan baik dan mana yang tidak baik.40

Pertanggungjawaban atau yang di kenal dengan konsep “liability”

dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe

Pound menyatakan bahwa : I…Use simple word “liability” for the

situation whereby one may exact legally and other is legally subjeced to

the exaction.” Pertangungjawaban pidana di artikan Pound adalah sebagai

suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku

dari seseorang yang telah di rugikan.41

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela

oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya

atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan

perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga

40 Ibid.,

41 Ibid.,
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dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si

pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si

pembuatnya tentu tidak dipidana.42

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan

pengertian pertangungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya

terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi,

apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak

pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatanya43

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal
pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada
dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu
kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam
melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak.
Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai
kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”44

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur

pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III,

sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang

menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan

42 Loc.cit., hlm 75-76

43 Tri Andrisman,. Hukum Pidana. (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2009) , hlm.95

44 Op.cit Roeslan Saleh, Hal. 75
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disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur

delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam

persidangan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan

petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-

unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut

terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan

dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila

tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut

kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu

bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan pidanannya.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan

petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-

unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut

terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan

dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila

tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat

melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar)

untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya

seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat
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dipertanggung-jawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab

(toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya45

Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan

Penerapanya, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur

mampu bertanggung jawab mencakup:

a. Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau

sementara (temporair);

2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan

sebagainya), dan

3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang

meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging,

melindur/slaapwandel, menganggu karena demam/koorts,

nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia

dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;

45 Kanter E.Y & S.R. Sianturi, Asas – asas hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta:
Storia Grafika, 2002) , hlm.249
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2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah

akan dilaksanakan atau tidak; dan

3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Lebih lanjut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi46 menjelaskan bahwa:

“Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan

“jiwa”(geestelijke vermogens), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan

“berfikir”(verstanddelijke vermogens), dari seseorang, walaupun dalam

istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah verstanddelijke

vermogens. untuk terjemahan dari verstanddelijke vermogens sengaja

digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”

dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa

dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau

tidak.47 Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh,

mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain

halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari

pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

46 Loc.cit hlm.250

47 Op. Cit. Roeslan Saleh, hlm. 45.
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b. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai

pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan

perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum,

namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat

dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana

apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh48, tidaklah ada gunanya untuk

mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya

itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula

dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya

perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus

dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk

adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka

terdakwa haruslah :

a. Melakukan perbuatan pidana;

b. Mampu bertanggung jawab;

c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan

d. Tidak adanya alasan pemaaf

48 Op. Cit. Roeslan Saleh, hlm. 75-76
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Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas

ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat

dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat

dipidana.

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana,

haruslah melakukan tidak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat

dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Kemampuan bertanggungjawab;

b. Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa);

c. Tidak ada alasan pemaaf49

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan

tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas

tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus

diteliti dan dibuktikan bahwa :

a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;

b. Terdapat kesalahan pada petindak;

c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;

d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang –

Undang (dalam arti luas);

49 Op.Cit. Tri Andrisman. hlm. 91
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Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan

keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang –undang.50

Menurut Mulyatno51 unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan;

2. Kemampuan bertanggungjawab;

3. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan

bertanggung jawab harus ada:

a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik

dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;

(faktor akal)

b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan

tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor

perasaan/kehendak).52

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan

pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

50 Op.Cit. E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. hlm. 253

51 Op.Cit. Tri Andrisman. hlm. 73
52 http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/ diunduh 21
Desember 2015
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Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada

tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah

sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk

larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan

masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut

akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat

berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan

suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi

terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

c. Subjek Pertanggungjawaban Pidana

Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana,

karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan

mempertanggungjawabakan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana

itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara

pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan

pidananya.

Menurut E.Y. Kanter dan SR. Sianturi53, yang dianggap sebagai

subyek Tindak Pidana adalah Manusia (natuurlijke-persoonen), sedangkan

hewan dan badan-badan hukum (rechtspersonen) tidak dianggap sebagai

53 Op.Cit. E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. hm. 253.
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subjek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak

pidana, ini tersimpulkan antara lain dari :

a. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan

istilah: barangsiapa, warga negara indonesia, nakhoda, pegawai

negeri, dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut

selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang

bersangkutan, ditemukan dasarnya dari pasal-pasal: 2 sampai

dengan 9 KUHP. Untuk istilah barangsiapa, dalam pasal-pasal : 2,

3 dan 4 KUHP digunakan istilah „’een ieder’‟ (dengan

terjemahan „‟ setiap orang „‟).

b. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur,

terutama dalam pasal: 44, 45, 49 KUHP, yang antara lain

mengisyaratkan sebagai geestelijke vermogens dari petindak.

c. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP,

terutama mengenai pidana denda, hanya manusialah yang

mengerti nilai uang.

Perkembangan hukum pidana selanjutnya memang bukan hanya manusia

saja yang dianggap sebagai subyek. Penentuan atau perluasan badan hukum

sebagai subjek tindak pidana, adalah karena kebutuhan, terutama dalam soal

perpajakan, perekonomian dan keamanan negara, yang disesuaikan dengan
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perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia. Namun pada

hakekatnya, manusia yang merasakan/ menderita pemidanaan itu.54

Lalu siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai

pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan

ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa:

Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut

serta melakukan perbuatan.

b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan seseuatu dengan

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,

ancaman atau penyesetan. Atau dengan memberi kesempatan,

sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya

melakukan perbuatan.

Ayat (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja

dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) KUHP di atas

mengkategorikan pelaku tindak Pidana sebagai orang yang

melakukan sendiri suatu tindak tindak pidana dan orang yang turut

serta atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana.

54 Loc.cit. hlm. 222.
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B. Kajian Teoritis

1. Asas Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Asas pertanggungjawaban pidana pada dasarnya identik dengan asas

pemidanaan pada umumnya, yakni asas legalitas dan asas culpabilitas.

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan

hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam

peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (an objective breach of a

penal provision) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk

penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud

tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan

dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut. 55

Asas Legalitas berdasarkan adagium nullum delictum nulla poena sine

praevia lege poenali, artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali

atas kekuatan aturan pidana dalam perundang – undangan yang telah ada

sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini tampak dari bunyi Pasal 1 ayat (1)

KUHP.56

55 Asas Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana, http://diaryhukum.blogspot.co.id/2010/04/asas-
umum-tentang-pertanggungjawaban.html diunduh 15 Januari 2016

56 Yulies Tina Masriani, S.H.,M.Hum Pengantar Hukum Indonesia (Sinar Grafika, Jakarta: 2004),
hlm.65
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Culpabilitas adalah sebutan lain terhadap asas tiada hukuman tanpa

kesalahan (geen straaf zonder schuld) yang dikenal dalam hukum pidana.

Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU

Kekuasaan Kehakiman”) menyebutkan “Tiada seorang pun dapat dijatuhi

pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut

undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat

bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas

dirinya”.57

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di

dalamnya “pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Artinya,

secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum

yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau

dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya

itu (asas culpabilitas/kesalahan) sehingga patut dipidana.58
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