
 
 
 
 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
 

A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan 

 

1. Pengertian Tindak Pidana 

 

Tindak pidana atau strafbaarfeit di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa strafbaarfeit itu. Tindak pidana 

biasanya disinonimkan dengan istilah delik, yang dalam bahasa latin disebut 

delictum.
35 

 
Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan 

hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan 

untuk: 

 
a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja 

yang melanggarnya. 

 
b) Menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah 

melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang diancamkan. 
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 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012., hlm. 47. 



 
 
 

 

c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan 

tersebut.
36

 

 
Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam 

konteks yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil 

(poin 1 dan 2), tetapi juga hukum pidana formil (poin 3). Hukum pidana tidak 

hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

sanksi pidana serta kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi 

pidana, tapi juga proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut.
37 

 
Sudarto, ahli hukum pidana lain, mendefinisikan hukum pidana sebagai 

hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-

perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana. Sejalan dengan hal 

ini, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat dua hal pokok, 

yaitu:
38 

 
a) Memuat pelukisan-pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, 

yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi, disini seolah-

olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak 

hukum, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat 

dipidana. 

 
 
 
 

36 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta:Sinar Grafika, 2012., hlm. 2.  
37 Ibid.

  
38 Ibid., hlm. 3.

 



 
 
 

 

b) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh 

orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Dalam 

hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga 

apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi 

masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya. 

 
Istilah hukum pidana pada dasarnya tercakup beberapa pengertian. 

Pertama, adakalanya istilah hukum pidana bermakna sebagai hukum pidana 

materiil (substantive criminal law), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan 

mengenai perbuatan yang dinyatakan terlarang, hal-hal atau syarat-syarat yang 

menjadikan seseorang dapat dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa 

pidana atau tindakan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan 

berisi ketentuan mengenai sanksi hukum berupa ancaman pidana, baik berupa 

sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Ketiga hal tersebut dalam khazanah teori 

hukum pidana lazim disebut dengan perbuatan pidana (criminal 

responsibility/liability), dan pidana atau tindakan (punishment/treatment).
39 

 
Kedua, istilah hukum pidana juga bermakna sebagai hukum pidana formil 

(law of criminal procedure), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai 

tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang 

yang diduga telah melanggar aturan dalam hukum pidana materiil. Makna yang 

kedua ini disebut juga dengan hukum acara pidana. Ketiga, istilah hukum pidana 

juga diartikan sebagai hukum pelaksanaan pidana (law of criminal execution), 

 
39 Ibid., hlm. 5. 



 
 
 

 

yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai bagaimana suatu sanksi 

pidana yang telah dijatuhkan terhadap seorang pelanggar hukum pidana materiil 

itu harus dilaksanakan.
40 

 
Strafbaarfeit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu 

telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai 

perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-

sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.
41 

 
Menurut Simons pengertian tindak pidana dirumuskan sebagai, suatu 

perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana 

oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.
42 

 
Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah 

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa 

melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat 

sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.
43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 Ibid.  

41 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika 
Aditama, 2011., hlm. 97.  

42 Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana Indonesia, Palembang: 
Penerbit Universitas Sriwijaya, 2007., hlm. 67.

  

43 Erdianto Effendi, opcit., hlm. 98. 



 
 
 
 

Jika dilihat dari pengertian ini, maka disitu dalam pokoknya ternyata:
44 

 

a) Bahwa feit dalam strafbaarfeit berarti handeling, kelakuan atau tingkah laku; 

 
b) Bahwa pengertian strafbaarfeit dihubungkan dengan kesalahan orang yang 

 

mengadakan kelakuan tadi. 

 

Van Hamel membuat definisi yang hampir sama dengan Simons, tetapi 

menambah lagi dengan satu syarat, yakni perbuatan itu harus mengandung sifat 

yang patut dipidana (strafwaardig). Menurut Van Hamel, suatu perbuatan yang 

tegas-tegas dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang belum tentu 

merupakan tindak pidana. Perbuatan itu harus pula bersifat strafwaardig (patut 

dipidana/dihukum).
45 

 
Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak 

pidana meliputi:
46 

a) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif; 

 
b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang; 

 
c) Perbuatan itu dianggap melawan hukum; 

 
d) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan; 

 
e) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
44 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta:Rineka Cipta, 2009., hlm. 60.  
45 Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghib, opcit, hlm. 67.

  

46 Erdianto Effendi, opcit, hlm. 99. 



 
 
 

 

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak 

pidana adalah:
47 

a) Subjek; 

 
b) Kesalahan; 

 
c) Bersifat melawan hukum (dan tindakan); 

 

d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-

undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; 

 
e) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya). 

 

Strafbaarfeit itu terdiri atas handeling dan gevolg (kelakuan dan akibat). 

Adapun mengenal yang kedua, hal itu berbeda juga dengan “perbuatan pidana” 

sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan 

pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. 

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat yang 

dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang benar-

benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan 

batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan 

kesalahannya.
48 

 
Perbuatan pidana didasarkan atas perbuatan pidana yang berlangsung 

terus menerus dan perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus, dan 

perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Yang dimaksud 

 

 
47 Ibid.  
48 Ibid., hlm. 62.

 



 
 
 

 

perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang 

memiliki ciri, bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Sedangkan 

yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah 

perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak 

berlangsung terus menerus seperti pencurian.
49 

 
Satochid Kertanegara memberikan keterangan “een vierkante tafel is vier 

kant” yang artinya meja segi itu adalah segi empat. Karena definisi tidak 

menjepit isinya, sedangkan pengertian orang dan kesalahan juga tidak disinggung 

karena apa yang dimaksud strafbaarfeit itu adalah sebagai berikut:
50 

 
a) Pelanggaran atau pemerkosaan kepentingan hukum (Schending of kreenking 

van een rechtsbelang); 

 
b) Sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum (het in gevearbrengen van 

een rechtsbelang). 

 
Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk 

menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai 

berikut:
51 

a) Harus ada perbuatan manusia; 

 

b) Perbuatan manusia itu harus bertentangan dengan hukum; 

 

c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;  
 
 

 
49 Mahrus Ali, opcit, hlm. 103.  
50 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1997.,

 
 

hlm 161. 
51 Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghib, opcit, hlm. 67. 



 
 
 
 

d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan 

 
e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat. 

 

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari 

tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-

unsur tindak pidana yaitu:
52 

a) Unsur obyektif 

 

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya 

dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si 

pelaku terus dilakukan. Terdiri dari: 

 
1) Sifat melanggar hukum; 

 
2) Kualitas dari si pelaku; 

 

3) Kausalitas. 

 

b) Unsur subjektif 

 

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan 

dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang 

terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari: 

 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 

 
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 

 
(1) KUHAP; 

 

3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan 

pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya; 

 
52 Teguh Prasetyo, op.cit., hlm 50. 



 
 
 

 

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti dalam Pasal 340 KUHP, yaitu 

pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu; 

 
5) Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP. 

 

Di dalam persidangan semua unsur-unsur harus dibuktikan. Menurut 

Moeljatno keadaannya adalah sebagai berikut:
53 

 
a) Unsur obyektif yang tidak dapat dibuktikan maka keputusannya ialah 

terdakwa harus dibebaskan (vrijspraak); 

 
b) Unsur subjektif yang tidak dapat dibuktikan, maka keputusannya ialah 

terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum (ontslag van rechsvervotn). 

 
2. Tindak Pidana di Bidang Kefarmasian (Obat) 

 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 memberi pengertian obat adalah 

bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk 

mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam 

rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan 

kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
54 

 
Pengertian Izin Edar menurut Peraturan Menteri Kesehatan adalah bentuk 

persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
55

 

Sedangkan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 

 
 
 

 
53 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, op.cit., hlm.76.  

54 Republik Indonesia, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang 
Kesehatan; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.  

55 Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010 
Tahun 2008 tentang Registrasi Obat. 



 
 
 
 

penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan 

 

perdagangan, atau pemindahtanganan.
56 

 

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan tersebut mengatur tentang 

 

pemberian izin edar, yang menyatakan bahwa :
57 

 

a) Obat yang diedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnya harus 

dilakukan registrasi untuk memperoleh Izin Edar;  
b) Izin edar diberikan oleh Menteri;  
c) Menteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada Kepala Badan;  
d) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk: 
 Obat penggunaan khusus atau permintaan dokter;




 Obat donasi;




 Obat uji klinis;




 Obat sampel untuk registrasi.


 

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan Menteri Kesehatan,  obat  yang 

 

memiliki izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
58 

 

a) Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui 

percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain yang sesuai dengan 

status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan; 

 
b) Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara 

Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian 

terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi yang sahih; 

 
 
 

 
56 Republik Indonesia, Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010 

Tahun 2008 tentang Registrasi Obat.  

57 Republik Indonesia, Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010 Tahun 
2008 tentang Registrasi Obat.  

58 Republik Indonesia, Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010 Tahun 2008 
tentang Registrasi Obat. 



 
 
 

 

c) Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin 

penggunaan obat secara tepat, rasional, dan aman; 

 
d) Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat; 

 

e) Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus meiliki keunggulan 

kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang 

telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang di klaim; 

 
f) Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang 

 

akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesi 

 

Dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Makanan dan Obat-

obatan (BPOM) Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. HK.03.1.23.10.11.08481 tahun 2001 

menegaskan kriteria dan tata laksana registrasi obat, yaitu :
59 

a) Obat yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. 

 

b) Untuk memperoleh izin edar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

harus dilakukan registrasi. 

 
c) Registrasi obat harus diajukan kepada Kepala Badan oleh Pendaftar. 

 

Dalam rangka memperoleh izin edar harus dilakukan registrasi terlebih dahulu. 

Registrasi obat tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas 

Makanan dan Obat-obatan (BPOM) Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan 

 
 

 
59 Republik Indonesia, Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan No. HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2001 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi 
Obat. 



 
 
 

 

atas Peraturan badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 

HK.03.1.23.10.11.08481 tahun 2001 tentang kriteria dan tata laksana registrasi 

obat, yaitu :
60 

1) Registrasi obat terdiri atas : 

 
a. Registrasi baru; 

 
b. Registrasi variasi; dan 

 
c. Registrasi ulang. 

 
2) Registrasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : 

 

a. Kategori 1 : Registrasi Obat Baru dan Produk Biologi, termasuk Pokok 

Biologi Sejenis (PBS)/Similar Biotherapeutic Product (SBP). 

 
b. Kategori 2  : Registrasi Obat Copy 

 
c. Kategori 3  : Registrasi sediaan Lain yang mengandung obat. 

 
3) Registrasi variasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

 
a. Kategori 4: Registrasi variasi major (VaMa). 

 

b. Kategori 5: Registrasi variasi minor yang memerlukan persetujuan (VaMi-

B). 

 
c. Kategori 6: Registrasi variasi minor dengan notifikasi (VaMi-A). 

 

4) Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu: 

 

Kategori 7 : registrasi ulang.  
 

 
60 Republik Indonesia, Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan No. HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2001 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi 
Obat. 



 
 
 
 

Merujuk pada definisi yang diberikan oleh para ahli, bahwa tindak pidana 

 

adalah  peraturan  yang  dilarang  oleh  peraturan  hukum  dan  diancam  dengan 

 

pidana, dimana pengertian perbuatan disini adalah selain bersifat aktif 

 

(melakukan yang sebenarnya dilakukan oleh hukum) juga merupakan peribatan 

 

yang  bersifat  pasif  (tidak  berbuat  sesuatu  yang  sebenarnya  diharuskan  oleh 

 

hukum).
61 

 

Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  197 Undang-Undang Nomor 36 

 

Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa: 

 

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan 
sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupah).” 

 

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

 

2009  menyebutkan: 

 

“Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah 
mendapat izin edar.” 

 

Ketentuan yang tercantum di dalam Pasal tersebut telah jelas bahwa pasal 

 

tersebut merupakan ketentuan pidana yang mengatur bahwa setiap orang yang 

 

mengedarkan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar akan dikenakan sanksi 

 

pidana dan hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan 

 

diancam dengan pidana.  
 
 
 
 

 
61 Teguh Prasetyo, opcit, hlm., 50. 



 
 
 
 

3. Pertanggungjawaban Pidana 

 

Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan mens 

rea. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah seorang kecuali jika 

orang yang bersalah itu jahat. Doktrin mens rea itu dilandaskan pada maxim 

actus nonfacit reum nisi mens sit rea, yang berarti “suatu perbuatan tidak 

mengakibatkan oseseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.”
62 

 
Menurut pandangan tradisional, disamping syarat-syarat objektif 

melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif atau 

syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana 

kepadanya. Syarat subjektif ini disebut “kesalahan”. Menurut sistem hukum 

kontinental, syarat-syarat subjektif ini dibagi dua, yaitu bentuk kesalahan 

(kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanggung jawab. 
63 

 
Konsep kesalahan geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) 

sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan 

hukum dikenai pula di Indonesia. Pasal 1 KUHP berbunyi:
64 

 
1) Tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan 

perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. 

 
2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan 

dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling 

menguntungkannya. 

  
62 Erdianto Effendi, opcit. hlm., 107.  
63 Ibid.  
64 Ibid.,hlm. 108. 



 
 
 
 

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menyebutkan bahwa:
65

 Pertanggungjawaban 

pidana menjurus kepada perbuatan pelaku tindak pidana, apabila ia telah 

melakukan suatu tindak pidana, apabila ia telah melakukan suatu tindak pidana 

dan memenuhi unsur yang telah ditentukan dalam rumusan undang-undang, 

maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan delik yang 

telah dilakukannya. Seseorang dapat bertanggung jawab atas segala tindakannya 

apabila tindakan tersebut melawan hukum dan tidak ada peniadaan alasan 

pembenar untuk itu. 

 
Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang 

objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif ada memenuhi 

syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan 

pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah 

asas legalitas. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana 

jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.
66

 

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang 

terhadap tindak pidana yang dilakukannya. 

 
Dasar pemikiran hukum pidana perbuatan yang meletakkan kepada 

pembuktian unsur-unsur tindak pidana, dilatarbelakangi oleh pemikiran KUHP 

itu sendiri berorientasi kepada sifat individualisasi dari perbuatan itu sendiri. 

 
 

 
65 E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan 

Penerapannya,Jakarta: Storia Grafika, 2002., hlm.249.  
66 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana:Dua Pengertian 

Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1981., hlm. 156-157. 



 
 
 

 

Konsekuensi yuridis pembuktian unsur-unsur tindak pidana adalah jika salah satu 

unsur tindak pidana itu tidak terbukti, maka orang tidak dapat dipidana dengan 

sendirinya ia harus dibebaskan.
67 

 
Dasar pemikiran hukum pidana perbuatan yang melekatkan kepada 

pembuktian unsur-unsur tindak pidana, dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa 

KUHP itu sendiri berorientasi kepada sifat individualisasi dari perbuatan itu 

sendiri. Ini berarti untuk dipidananya perbuatan atau tindak pidana, maka 

jaksa/penuntut umum harus membuktikan unsur-unsur tindak pidana. 

Konsekuensi yuridis pembuktian unsur-unsur tindak pidana ini adalah jika salah 

satu unsur tindak pidana itu tidak terbukti, maka orang tidak dapat dipidana dan 

dengan sendirinya ia harus dibebaskan.
68 

 
Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana 

mempunyai kaitan erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

 
1. Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak, antara 

lain ditentukan oleh indeterminisme dan determinisme. 

 
Disini sebenarnya manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan 

kehendaknya atau tidak. Kehendaknya merupakan aktivitas batin manusia yang 

pada gilirannya berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas 

perbuatannya. Persoalan ini muncul sebagai akibat pertentangan antara klasik 

 
 

67 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana (Tindak Pidana, 
Pertanggungjawaban, Pidana dan Pemidana an), Palembang: Universitas Sriwijaya, 2014., hlm. 194. 

68 Ibid. 



 
 
 

 

(dan neo-klasik) dengan aliran modern. Aliran klasik menganut paham 

indeterminisme, yang menyatakan bahwa manusia itu dapat menentukan 

kehendaknya dengan bebas, meskipun dengan sedikit banyaknya ada faktor lain 

yang mempengaruhi kehendaknya, yaitu keadaan pribadi dan lingkungannya, 

tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak yang bebas. Sedangkan 

aliran modern menganut paham determinisme, dan mengatakn bahwa manusia 

sama sekali tidak menentukan kehendak secara bebas.
69 

 
2. Tingkat kemampuan bertanggungjawab; mampu, kurang mampu, atau tidak 

mampu 

 
a) Kemampuan bertanggungjawab 

 

Kemampuan bertanggungjawab adalah salah satu unsur kesalahan yang tidak 

dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam 

bahasa Belanda adalah “toerekeningsvabaar”, tetapi Pompe lebih suka 

menggunakan “toerkenbaar”. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari 

kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah 

pertanggungjawaban menurut hukum pidana, walaupun sebenarnya menurut 

etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam 

hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku 

yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.
70 

b) Tidak mampu dan kurang mampu bertanggungjawab  
 

 
69 Teguh Prasetyo, opcit., hlm. 83.

  
70 Ibid., hlm. 85. 



 
 
 

 

Pasal 44 ayat (1) KUHP merumuskan: “Barangsiapa melakukan perbuatan 

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat 

dalam tubuhnya (gerbrekkigen ontwikkleling) atau tergantung karena 

penyakit (siekelije storing) tidak dipidana.” Menurut pasal tersebut, maka hal 

tidak mampu bertanggungjawab adalah karena hal-hal tertentu, yaitu jiwanya 

cacat dalam pertumbuhannya atau tergantung karena penyakit, dan sebagai 

akibatnya, ia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya 

itu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
71 

 
1) Menentukan bagaimana keadaan jiwa si pelaku; hal ini selayaknya 

ditetapkan oleh seorang ahli, dalam hal ini seorang psikiater, jadi 

ditetapkan secara deskriptif. 

 
2) Menentukan hubungan sebab-akibat antara keadaan jiwa tersebut dengan 

perbuatannya, penentuan ini oleh seorang hakim, jadi ditetapkan secara 

 
normatif. 

 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa KUHP kita menempuh sistem 

deskriptif-normatif di dalam menentukan tidak dapatnya seorang 

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Batas umur dianggap mampu atau tidak mampu bertanggungjawab  
 

71 Ibid. Hlm. 89-90 



 
 
 

 

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mencabut tiga pasal 

KUHP tersebut, yaitu Pasal 45, 46 dan 47 dan pada pokoknya menetapkan batas 

umur sebagai berikut:
72

 

 
a. Anak dibawah umur 8 tahun tidak diajukan kesidang pengadilan, karena 

anak tersebut dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan 

perbuatannya. 

 
b. Anak umur 8 tahun, tetapi belum lebih dari 18 tahun dan belum kawin yang 

melakukan tindak pidana dapat diajukan ke sidang pengadilan anak dengan 

acara khusus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B.  Tinjauan Umum Terhadap Obat  
 

72 Ibid., hlm. 94. 



 
 
 
 

1. Pengertian Obat 
 

 

Obat memiliki pengertian yaitu yang dibuat dari bahan-bahan yang 

didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, terolah secara sederhana 

atas dasar pengalaman dan dipergunakan dalam pengobatan tradisional.
73

 Obat 

menurut Undang-Undang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk 

produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem 

fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, 

penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk 

manusia.
74 

 
Obat sering disebut sebagai obat modern ialah suatu bahan yang 

dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, 

mengurungkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, 

luka atau kelainan badaniah dan rokhaniah pada manusia atau hewan, 

memperelok badan atau bagian badan manusia.
75 

 
 
 
 
 
 

 

2. Penggolongan Obat  
 

 
73 CST, Kansil.,opcit. hlm. 100.  
74 Republik Indonesia, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang

 
 

Kesehatan. 

 
75 Moh. Anief, Ilmu Meracik Obat Teori dan Praktik, Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 1997., hlm.13. 



 
 
 

 

Penggolongan obat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

917/Menkes/Per/X/1993. Penggolongan obat dilakukan guna meningkatkan 

keamanan serta ketepatan pemakaian atau penggunaan dan pengamanan 

distribusi obat. Penggolongan jenis-jenis obat adalah sebagai berikut : 
76 

 
a. Obat bebas, yaitu obat yang dapat dijual bebas di toko-toko obat atau apotek 

dan dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Obat yang termasuk 

golongan ini ditandai dengan lingkaran berwarna hijau bergaris tepi hitam. 

Contoh: Parasetamol. 

 
b. Obat bebas terbatas, yaitu obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi 

masih dapat diperjualbelikan tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda 

peringatan. Obat yang termasuk golongan ini ditandai dengan lingkaran 

berwarna biru bergaris tepi hitam. Contoh: CTM. 

 
c. Obat keras dan psikotropika, yaitu obat yang hanya dapat dibeli di apotek 

dengan resep dokter. Obat yang termasuk golongan ini ditandai dengan huruf 

K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh: 

Diazepam dan Phenobarbital. 

 
d. Obat narkotika, yaitu obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, 

baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau 

 
 
 
 
 
 

76 https://www.binfar.kemkes.go.id, Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas 

Terbatas, Direkotrat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 
Departemen Kesehatan RI, 2007., hlm. 11-12, diakses pada tanggal 23 Oktober 2017, pukul 14.22 
WIB. 
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perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan 

rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Contoh: Morfin dan Petidin. 

 
3. Obat Somadril 

 

Obat Somadril itu sendiri (nama generiknya adalah carisoprodol) 

merupakan obat pelemas otot yang digunakan untuk mengatasi nyeri otot. 

Kandungan carisoprodol tersebut tidak di rekomendasikan untuk penggunaan 

jangka panjang. Carisoprodol dalam kandungan obat merek Somadril masuk ke 

dalam golongan carbamate. Obat ini di pasaran tersedia dalam bentuk tunggal 

maupun dikombinasikan dengan obat lain seperti paracetamol dan dalam sediaan 

kombinasi dengan codein atau caffeine. Dalm kandungan ini bisa menyebabkan 

mengantuk, euforia, dan dysphoria.
77 

 
Di Indonesia sendiri carisoprodol digolongkan sebagai obat keras 

berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 6171/A/SK/73 tanggal 27 

Juni 1973 tentang tambahan obat keras No.1 dan No.2. Mengingat dampak 

penyalahgunaannya lebih besar daripada efek terapinya, maka sejak 30 

September 2013, obat yang mengandung carisoprodol sesuai Surat Keputusan 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.04.1.35.06.0713.3856 tahun 

2013 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan 

Makanan No. HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar 

Obat yang mengandung carisoprodol diharapkan sudah hilang dari peredaran. 

 

 
77 http://www.farmasiana.com/kombinasi/somadril-compound diakses pada tanggal 

06 September 2017 Pukul 09.35 WIB. 
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C. Tinjauan Umum Terhadap Upaya Penanggulangan Kejahatan 

 

1. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana (Penal) 

Saparinah Sadli memberikan pendapat, perilaku menyimpang itu 

 
merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma 

sosial yang mendasar kehidupan dan keteraturan sosial, dapat menimbulkan 

ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan 

ancaman nyata atau potensial bagi berlangsungnya kertertiban sosial. Dengan 

demikian, kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, juga termasuk 

masalah sosial.
78 

 
Terhadap masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang tertua ini telah 

banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan dengan berbagai cara. 

Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan 

menggunakan sanksi yang berupa pidana.
79 

 
Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu 

upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan 

penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum 

itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
80 

 
 

 
78 Muladi dan Barda Nawawi Arief, op.cit., hlm. 148.  
79 Ibid., hlm 149.  
80 Ibid. 



 
 
 

 

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “modern criminal science” terdiri 

dari tiga komponen, yaitu “Criminology”, “Criminal Law”, dan “Penal Policy”. 

Dikemukakan olehnya, bahwa”Penal Policy” adalah ilmu sekaligus seni yang 

pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan 

hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak 

hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang 

menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara negara atau 

pelaksana putusan pengadilan.
81 

 

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik 

hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, “Politik Hukum” 

adalah:
82 

 

a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan 

keadaan dan situasi pada suatu saat. 

 
b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk 

menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa 

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat 

dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. 

 
 
 
 
 
 
 

81 Barda Nawawi Arief, opcit., hlm. 19.  
82 Ibid., hlm. 22.

 



 
 
 

 

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata 

pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis 

normatif dan sistem-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis-normatif, 

kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang 

dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komperatif, bahkan 

memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial 

lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan 

nasional pada umumnya.
83 

 
Menurut Barda Nawawi Arief, ada 4 (empat) aspek dari perlindungan 

masyarakat yang harus juga mendapat perhatian dalam penegakan hukum pidana 

yaitu:
84 

 
a) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang 

merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka 

wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan. 

 
b) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya 

seseorang, oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan hukum pidana 

bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan 

mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi 

warga masyarakat yang baik dan berguna. 

 
 

 

83 Barda Nawawi Arief, opcit., hlm 22.  

84 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan 
Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998., hlm 11. 



 
 
 

 

c) Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi 

atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. 

Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus 

mencegah terjadinya perlakuan tindakan yang sewenang-wenang di luar 

hukum. 

 
d) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau 

keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat 

adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum 

pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak 

pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 

 
Penegakan hukum pidana, apabila dilihat dari suatu proses kebijakan 

maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan 

melalui beberapa tahap. Pertama, tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum 

in abstracto oleh badan pembuat undang-undnag. Tahap ini disebut tahap 

legislatif. Kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh 

aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap 

kedua ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif. Ketiga, tahap 

eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat 

penegak hukum. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau 

administratif.
85 

 
 
 

85 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim., opcit., hlm. 111. 



 
 
 

 

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai 

yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan 

mengejawantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran 

nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya 

hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling berkait sangat erat yaitu hukum 

dan aturan sendiri.
86

 Penegakan hukum tidak hanya mencakup law enforcement 

tetapi juga peace maintence. Hal inikarena hakikatnya penegakan hukum 

merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku 

nyata, yang bertujuan untuk kedamaian. Oleh karena itu, tugas penegak hukum 

adalah mencapai keadilan.
87 

 
Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor 

yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang 

netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor 

tersebut. faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
88 

a) Faktor hukum itu sendiri, misalnya Undang-Undang; 

 

b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum; 

 
c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;  

 
 
 
 
 

86 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. 
Raja Grafindo Persada., Jakarta. 2012, hlm.3. 

87 M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,  

1991, hlm. 98. 
88 Soerjono Soekanto, opcit., hlm. 8. 



 
 
 

 

d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan; 

 
e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan 

 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

 

Ruang lingkup dari istilah “Penegak Hukum” adalah luas sekali, oleh 

karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung di bidang 

penegakan hukum. Apabila terjadi suatu peristiwa yang patut diduga merupakan 

tindak pidana, alat negara sebagai penegak hukum (penyidik, penuntut umum, 

dan hakim) wajib melakukan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara 

tersebut. dalam melaksanakan tugasnya tersebut, hukum acara pidana 

memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukan tindakan-tindankan 

yang pada hakekatnya merupakan pengurangan terhadap hak asasi 

tersangka/terdakwa sebagai manusia.
89 

 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur 

mengenai tata cara penyidikan, penangkapan, penahanan dan penuntutan 

terhadap tersangka atau terdakwa tindak pidana, diantaranya sebagai berikut: 

 
1. Penyidikan dan Penyelidikan 

 

Apabila terjadi suatu tindak pidana yaitu suatu peristiwa yang oleh 

undang-undang dengan tegas dinyatakan dapat dikenakan sanksi pidana, maka 

demi kepentingan umum alat negara penegak hukum berkewajiban untuk 

 
 

 
89 Muladi dan Barda Nawawi Arief, op.cit., hlm. 13. 



 
 
 

 

melakukan pengusutan (opsporing) yang oleh KUHAP disebut penyelidikan dan 

penyidikan. 

 
Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana dirumuskan penyidikan adalah serangkaian tindakan 

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya.
90 

 
Sedangkan Penyelidikan KUHAP memberikan pengertian, “Penyelidikan 

adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu 

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 

tidaknya dilakukan penyidikan.”
91 

 
Melihat kedua pengertian di atas, dapat dilihat bahwa penyelidikan 

merupakan tahap awal dari kegiatan pengusutan dan apabila peristiwa tersebut 

merupakan tindak pidana, maka selanjutnya dapat dilanjutkan dengan kegiatan 

penyidikan. Pihak yang melakukan penyelidikan disebut penyelidik, dan orang 

yang melakukan penyidikan disebut penyidik. 

 
Pasal 1 angka 4 KUHAP menyatakan bahwa, “Penyelidik adalah pejabat 

polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 

untuk melakukan penyelidikan.” 

 
 
 

 
90 C. Djasman Samosir, Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, Bandung: Nuansa 

Aulia, 2013., hlm 41. 

91 Republik Indonesia, Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 



 
 
 
 

Dalam Pasal 4 KUHAP menyatakan bahwa, “Penyelidik adalah setiap 

 

pejabat polisi negara Republik Indonesia.” 

 

Pasal 6 KUHAP menyebutkan sebagai penyidik adalah: 

 

1. Penyidik adalah :  
a. Pejabat Polisi Republik Indonesia.  
b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang.  
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan 

diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 

 

Dalam  pelaksanaan  Pasal  6  KUHAP, mengenai  syarat  pengangkatan 

 

sebagai  penyidik  dilingkungan  Kepolisian  RI  maupun  Pegawai  Negeri  Sipil 

 

tertentu, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang 

 

Pelaksanaan KUHAP, yang di dalam Pasal 2 tersebut menentukan bahwa syarat 

 

kepangkatan untuk penyidik dilingkungan Kepolisian RI adalah sekurang- 

 

kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi. Sedangkan untuk Pegawai 

 

Negeri tertentu adalah sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I 

 

atau Gol. Ib atau yang disamakan dengan itu.
92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
92 Pengangkatan untuk dilingkungan Kepolisian RI dilakukan oleh Kepala Kepolisian RI. 

Wewenang pengangkatan ini dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian termasuk pembebasannya. 
Untuk pegawai negeri tertentu diangkat oleh menteri atas usul departemen yang membawahi pegawai 
negeri tersebut. Tembusannya disampaikan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI, yang 
tujuannya adalah guna kepentingan pembuatan rekomendasi.

 



 
 
 
 

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 KUHAP berwenang 

 

untuk:
93 

 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 

pidana; 

 
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 

 

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari 

tersangka; 

 
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 

 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

 

f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; 

 

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

 

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan; 

 
i. Mengadakan penghentian penyidikan; 

 

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 7 

KUHAP). 

 
2. Penangkapan 

 

Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara 

waktu kebebasan tersangka dan terdakwa, dan apabila cukup bukti guna 

 
 
 
 
 

 
93 Syarifuddin Pettanasse, Hukum Acara Pidana, Palembang: Unsri, 2015, hlm., 80. 



 
 
 
 

kepentingan  penyidikan  atau  penuntutan  dan  atau  peradilan  dalam  hal  serta 

 

menurut cara yang diatur di dalam undang-undang.
94 

 

Penangkapan  dijelaskan  di dalam Pasal  1  angka  20  KUHAP  sebagai 

 

berikut : 

 

“Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara 

waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti 

guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau dalam hal serta 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang.” 

 

Menurut Pasal 16 KUHAP, yang berwenang untuk melakukan 

 

penangkapan adalah : 

 

1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang 
melakukan penangkapan.  

2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang 
melakukan penangkapan. 

 

3. Penahanan 

 

Menurut Pasal 1 angka 21, yang dimaksud dengan Penahanan adalah : 

 

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat 

tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan 

penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang.” 

 

Di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP mengatur syarat-syarat penahanan 

 

bagi tersangka atau terdakwa, yaitu : 

 

1) Diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;  
 
 
 
 
 
 

 

94 C. Djasman Samosir, op.cit., hlm 45. 



 
 
 

 

2) Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka 

atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang 

bukti; dan 

 
3) Mengulangi tindak pidana. 

 

 

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang berhak 

melakukan penahanan adalah penyidik atau penyidik pembantu atas perintah 

penyidik demi kepentingan penyidikan, penuntut umum demi kepentingan 

penuntutan, dan hakim demi kepentingan pemeriksaan di pengadilan. Penahanan 

dapat dilakukan dengan tiga jenis penahanan yang berupa :
95 

 

a. Penahanan rumah tahanan negara; 

 

b. Penahanan rumah; dan 

 

c. Penahanan kota. 

 

4. Penuntutan 

 

Dalam Pasal 13 KUHAP menyatakan bahwa bahwa penuntut umum 

adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan 

penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 

 
Dalam Pasal 14 KUHAP, meberikan penjelasan tentang wewenang dari 

penuntut umum, yaitu : 

 
a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau 

penyidik pembantu; 

  
95 Ibid., hlm. 59-60. 



 
 
 

 

b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan 

memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (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 hari dan 

waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada 

terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah 

ditentukan; 

 
g. Melakukan penuntutan; 

 

h. Menutup perkara demi kepentingan hukum; 

 

i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai 

penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; 

 
j. Melaksanakan penetapan hakim. 

 

Di dalam penjelasan tersebut dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan 

“tindakan lain” ialah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan 



 
 
 

 

memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik , 

penuntut umum dan pengadilan.
96 

 
Setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, ia 

segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib 

memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap 

atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum 

mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk hal yang harus 

dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal 

penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara 

itu kepada penuntut umum (Pasal 138 KUHAP).
97 

5. Putusan Pengadilan 

 

Secara umum pengertian putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim 

yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa peniadaan 

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 1 angka 11 

KUHAP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
96 Syarifuddin Pettanasse, op.cit., hlm. 121.  
97 Ibid. 



 
 
 

 

Jika dilihat lebih lanjut pengertian di atas, putusan pengadilan yang 

dibacakan oleh Hakim ada tiga jenis, yaitu : 

 
a. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa. 

 

b. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum 1 

dan 2 (diatur dalam Pasal 191 KUHAP). 

 
c. Putusan yang mengandung penghukuman bagi terdakwa (diatur dalam Pasal 

193 KUHAP). 

 
Pelaksanaan putusan pengadilan ini diatur di dalam Pasal 270-276 

KUHAP. Dalam ketentuan Pasal 270 KUHAP, pelaksanaan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk 

itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Yang dimaksud 

dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ialah 

putusan tersebut tidak dapat dilawan lagi dengan upaya hukum yang ada 

(rechtsmiddelen) seperti banding dan kasasi. Dalam ketentuan Pasal 271 

KUHAP, dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum 

dan menurut ketentuan undang-undang. Pasal 273 ayat (1) KUHAP mengatur 

jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, dalam putusan acara 

pemeriksaan cepat yang harus segera dilunasi. Sedangkan dalam Pasal 274 

KUHAP menjelaskan dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti 

kerugian, pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata. Apabila 

lebih dari satu orang dipidana, maka biaya perkara atau ganti kerugian 

dibebankan kepada mereka bersama-sama secara seimbang. 



 
 
 
 
 
 

 

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Nonpenal) 
 

 

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat 

ditempuh dengan cara :
98 

 

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application); 

 
b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); dan 

 

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan 

lewat mass media (influencing views of society on crime and 

 
punishment/mass media). 

 

Dengan demikian, upaya penanggunlangan kejahatan secara garis besar 

dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur 

“nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di 

atas, upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan ke dalam 

kelompok upaya “nonpenal”. Jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat 

“preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan 

terjadi.
99 

 
Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur ”nonpenal” lebih 

bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya 

adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor- 

 
 

98 Nurdin Romli, op.cit., hlm. 44.  
99 Ibid., hlm. 46. 



 
 
 

 

faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-

kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau 

menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik 

kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki 

posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal dan 

menanggulangi sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan.
100 

 

Tujuan utama dari usaha nonpenal itu adalah memperbaiki kondisi-

kondisi sosial tertentu, namun secara tidak kangsung mempunyai pengaruh 

preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, keseluruhan kegiatan preventif 

nonpenal ini sebenarnya mempunyai kedudukan yang strategis, memegang posisi 

kunci yang harus diinsentifkan dan diefektifkan.
101 

 

Disamping usaha-usaha nonpenal dapat ditempuh dengan menyehatkan 

masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang 

ada di dalam masyarakat itu sendiri, dan pula upaya nonpenal itu digali dari 

berabgai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif, sumber 

lain itu misalnya media/pers, media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan 

pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum.
102 

 
 
 
 
 

 
100 Barda Nawawi Arief, op.cit., hlm. 40.  
101 Muladi, dan Barda Nawawi A, opcit., hlm.159.

  

102 Ibid., hlm. 48. 


