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ABSTRAK

Nurhasanah; SHP151882; Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan
Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam.
Pengeroyokan merupakan tindak pidana yang mana kejahatan itu dilakukan
beberapa orang atau paling sedikit dua orang terlibat dalam suatu tindak pidana.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban
terhadap tindak pidana pengeroyokan menurut hukum pidana dan untuk
mengetahui pertanggungjawaban perspektif hukum Islam dalam tindak pidana
pengeroyokan. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan
menggunakan data-data sekunder melalui studi pustaka. jenis penelitian ini adalah
kualitatif. metode pengumpulan data melalui buku-buku, peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan dalam hukum Islam
dan hukum pidana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai
berikut: Pertama, pertanggungjawaban dalam hukum pidana, setiap orang yang
memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun enam bulan. Dan jika mengakibatkan luka-luka
dikenakan pidana paling lama tujuh tahun. Jika kekerasan mengakibatkan luka
berat dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Jika kekerasan
mengakibatkan kematian dikenakan pidana paling lama dua belas tahun. Kedua,
Pertanggungjawaban dalam hukum Islam, tindak pidana pengeroyokan termasuk
kedalam jarimah qisas. Didalam hukum Islam mengharuskan qisas terhadap
pelaku yang melakukan pengeroyokan. Jarimah qisas adalah menjatuhkan sanksi
hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang
dilakukan oleh pelaku (qisas artinya: pembalasan)
Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pengeroyokan (deelneming), Hukum
Pidana dan Hukum Islam
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari
seorang. Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah
pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang
dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering
terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersamasama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota
tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup
bahkan sampai mengalami kematian.
Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau kelompok orang
merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang lain disebabkan
beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau
di rugikan, merasa harga diri dan martabatnya dilecehkan, dan motif-motif
lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat dalam perselisihan paham,
perkelahian, atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan pengeroyokan
secara tidak sengaja.
Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama semakin
meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Di dalam
hukum positif dan hukum Islam, tindak pidana tidak hanya terjadi pada satu orang
pelaku saja, akan tetapi sering terjadi bahwa lebih dari seorang terlibat dalam satu
peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa atau

lebih dari seseorang yang dikenal dengan istilah penyertaan. Kitab Undangundang hukum pidana buku II bab V mengatur tentang kejahatan terhadap
ketertiban umum yang terdapat dalam pasal 153-181. Dalam Pasal 170 ayat (1)
Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan
terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap
orang atau barang di ancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan. 1
Moeljatno

mengatakan

bahwa

ajaran

penyertaan

sebagai

strafaufdehnungsgrund atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya
orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum
seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu sudah
harus melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, disamping delik-delik biasa
terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang
memperluas dapat di pidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu
perbuatan pidana (strafaufdehnungsgrun).2
Hubungan antar pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut dapat
bermacam-macam yaitu: (1) bersama-sama melakukan suatu kejahatan; (2)
seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia
mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; (3)
seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu
melaksanakan tindak pidana tersebut. 3
Karena hubungan dari pada setiap peserta terhadap tindak pidana tersebut
dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada
1

Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: PT. Rineka, 2003), hlm. 70.
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 123.
3
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 203-204
2

“Menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang
telah dilakukan. Disamping menentukan pertanggungjawaban tiap peserta ajaran
ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu
pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap
peserta, agar tindak pidana tersebut dapat diselesaikan.
Menurut hukum Islam, apabila beberapa orang bersama-sama melakukan
suatu jarimah maka perbuatannya itu disebut turut berbuat jarimah atau dikenal
dengan Al-Isytirak atau yang kita kenal dengan penyertaan. 4 Islam membagi dua
dalam penyertaan yaitu orang turut serta secara langsung dan orang yang tidak
turut serta secara langsung, untuk membedakan antara orang yang turut secara
langsung dan orang yang tidak turut serta secara langsung. Dalam hukum pidana
Islam, para Fukaha membedakan penyertaan ini dalam dua pembagian sebagai
berikut:
1. Turut berbuat langsung dalam melaksanakan jarimah, disebut syarik mubasyir,
perbuatannya disebut isytirak mubasyir. Dan;
2. Turut berbuat tidak langsung dalam melaksanakan jarimah disebut syarik
mutasabbib, perbuatannya disebut isytirak ghairul mubasyir/isytirak bittasabbubi.
Perbedaan antara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi
kawan nyata dalam pelaksanaan tindak pidana, sedangkan orang kedua menjadi
sebab adanya tindak pidana, baik karena janji-janji atau menyuruh, menghasut,
atau

memberi
4

bantuan,

tetapi

tidak

ikut

serta

secara

nyata

dalam

Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), hlm. 67.

melaksanakannya.5 Para fukaha hanya membicarakan hukum “turut berbuat
langsung” (isytirak mubasyir), sedangkan hukum “turut berbuat tidak langsung”
(isytirak ghairu mubasyir) boleh dikata tidak disinggung-singgung. Boleh jadi hal
ini disebabkan karena menurut aturan Syari’at Islam, hukuman yang telah
ditentukan hanya dijatuhkan atas orang yang turut berbuat dengan langsung,
bukan atas orang yang turut berbuat tidak langsung dan aturan tersebut diterapkan
dengan teliti sekali oleh imam Abu Hanifah.6
Salah satu fenomena yang menjadi permasalahan dalam hukum adalah
eigenrichting atau main hakim sendiri. Di mana seseorang atau kelompok orang
cenderung menyelesaikan masalah di luar dari aturan-aturan hukum yang sifatnya
normatif. Salah satu bentuk eigenrichting adalah pemukulan yang sering
dilakukan terhadap pelaku kejahatan. Tindakan pemukulan atau pengeroyokan ini
sering terjadi akibat emosi massa yang tidak bisa dikontrol. Massa cenderung
emosional ketika menemukan pelaku kejahatan dalam keadaan tertangkap basah.
Padahal tindakan yang diambil masyarakat ini jelas melanggar dari sisi norma
hukum sebab tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan masyarakat
mengambil tindakan secara sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa,
misalnya melakukan pembelaan disebabkan pelaku kejahatan berpotensi
memberikan ancaman secara fisik.

5

Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2016), hlm. 126.
6
Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967),
hlm. 137-138.

Pengeroyokan terhadap orang yang diduga tersangka kejahatan bukan lagi
suatu persoalan yang hanya terjadi sekali saja. Di Indonesia sendiri kematian
akibat perbuatan ini luar biasa jumlahnya. International Crisis Group mencatat
sekitar 2000 kematian yang terjadi setiap tahun akibat aksi pengeroyokan.
Pengeroyokan yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan
baik dalam media cetak maupun televisi, misalnya tentang maling yang dihajar
hingga babak belur, pemerkosa yang dianiaya keluarga korban, bahkan yang lebih
miris yaitu kejadian pembakaran oleh warga terhadap orang-orang yang diduga
sebagai dukun santet. Tidak dapat dipungkiri selain dikota-kota besar,
pengeroyokan terhadap orang yang diduga tersangka kejahatan juga sering terjadi
di berbagai daerah.7
Peristiwa yang terjadi di Pematang Sulur, kronologisnya pada pukul 11
siang korban bersama saudaranya sedang duduk di pondok milik korban.
Kemudian datang 4 mobil yang merupakan pelaku pengeroyokan, sebelum
dikeroyok pelaku sempat beradu mulut dengan korban. Pelaku mengaku pemilik
dari tanah tersebut, lalu korban menanyakan surat-surat tanah tersebut, katanya.
Kemudian pelaku yang berjumlah kurang lebih 15 orang ini mengatakan, dari
dulu saya dendam sama kamu. Seketika satu diantara pelaku menendang korban
hingga terjatuh. Saat korban ingin bangun, pelaku langsung membacok kaki kiri
korban dan langsung melarikan diri. Pelaku yang berani Cuma 3 orang dari 15
orang yang datang, dan pelaku itu juga kami kenal, katanya. Ia mengatakan,
7

Amin Waliyudin, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa yang
Melakukan Tindak Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencurian, Skripsi Universitas Lampung, (2016), Hlm. 2.

sebelumnya pelaku sudah sering melakukan pasang patok tanah di daerah
tersebut, namun ia melarang karena tanah warisan miliknya. Luas tanah itu ada
sekitar 15 hektare.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih dalam
mengenai kasus pengeroyokan (deelneming), sehingga penulis ingin mengetahui
bagaimana pandangan hukum pidana dan hukum Islam terhadap

kasus

pengeroyokan

judul

(deelneming),

oleh

karena

itu

penulis

memilih

“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum
Pidana Dan Hukum Islam ”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut agar tidak menjadi kerancuan
dalam skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahannya dengan rumusan
sebagai berikut:
1. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan menurut kitab
Undang-undang hukum pidana (KUHP) ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan
(deelneming) perspektif hukum Islam?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak
dicapai oleh peneliti. Sedangkan tujuannya sendiri merupakan sejumlah keadaan
yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini
adalah:

a. Untuk

mengetahui

bagaimanakah

pertanggungjawaban

tindak

pidana

pengeroyokan menurut kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP).
b. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban terhadap tindak pidana
pengeroyokan (deelneming) perspektif hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
a. Untuk memberikan informasi, terutama memberikan sumbangsih atau
kontribusi bagi dunia akademik khususnya pada Jurusan hukum pidana Islam
fakultas Syari’ah tentang bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana
pengeroyokan dalam perspektif hukum pidana dan hukum Islam.
b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata

satu (S1) pada

Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifudddin
Jambi.
D. Kerangka Konseptual
Kerangka Konseptual sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan
penelitian guna untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam judul skripsi
dan menghindari penafsiran yang berbeda sehingga penulisan ini terarah dan lebih
baik maka skripsi ini sangat perlu untuk diperhatikan pengertian beberapa konsep
dibawah ini:

1. Pertanggungjawaban Pidana
Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia Pertanggungjawaban berarti
perbuatan

(hal

dan

sebagainya),

bertanggung

jawab

:

sesuatu

yang

dipertanggungjawabkan.8
S.R Sianturi mengatakan bahwa dalam bahasa asing pertanggungjawaban
pidana disebut toerekenbaarheld, criminal responsibility, criminal liability.
Diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan
apakah seseorang pelaku/terdakwa di pertanggungjawabkan atas suatu tindak
pidana (crime) yang terjadi atau tidak.
Menurut penulis bahwa pertanggungjawaban adalah suatu yang harus
dipertanggungjawabkan atas perbuatan apa yang telah dilakukan, dan setiap orang
bertanggungjawab atas segala perbuatannya.
Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan
atau tidak melakukan perbuatan. Termasuk dalam pertanggungjawaban pidana
adalah akibat yang ditimbulkan dari berbuat atau tidak berbuat yang muncul atas
dasar kemauan sendiri karena pelaku telah meyadari konsekuensi perbuatannya.
Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak
pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu
adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana
karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. 9
Salah

satu

unsur

jarimah

adalah

unsur

moral

sehingga

pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal:
8
9

Kamus Besar Bahas Indonesia, Edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.1139.
Mahsur Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 155-156.

a. Perbuatan yang dilarang;
b. Kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat;
c. Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.
Pertanggungjawaban pidana atau al-mas’ulliyah al-jinaiyah hanya ada jika
ketiga hal tersebut ada didalam pribadi pembuat delik. Jadi, pelakunya harus
mukallaf. Pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya bagi individu, tetapi juga
berlaku bagi badan hukum. Akan tetapi, karena badan hukum tidak berbuat secara
langsung

mempertanggungjawabkan

perbuatannya,

pertanggungjawaban

dikenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut. 10
Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan
seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang
dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui
maksud dan akibat dari perbuatannya itu.
Dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) dalam Pasal 170 Ayat
(1) menjelaskan bahwa barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga
bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Sedangkan dalam hukum
pidana Islam pengeroyokan disebut dengan qisas yang mana dijelaskan dalam Q.S
surah Al-maidah : 45.

10

Mustofa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah,
(Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 586-587.

Allah SWT Berfirman:

Artinya: “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (AtTaurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata
hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka
(pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, maka
melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka
itu adalah orang-orang yang zalim.11
2. Tindak Pidana
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tindak adalah perbuatan.
Sedangkan pidana adalah kejahatan, kriminal. Jadi tindak pidana adalah suatu
perbuatan yang jahat atau perbuatan kriminal. 12
Tindak pidana; delik; delikt; offence perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana oleh undang-undang. Menurut Kamus Hukum tindak pidana adalah
suatu perbuatan pidana

yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang

diancam sebagai kejahatan atau pelanggaran baik disebut didalam KUHP maupun
peraturan perundang-undangan lainnya.13
Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan
gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk
11
12

Hlm. 1197.
13

Q,S Al-Maidah (5) : 45.
W.J.S. Porwodarminto, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN: Balai Pustaka, 1980),
Kamus Hukum, Charlie Rudyat, (Pustaka Mahardika, hlm. 405.

tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak
pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam
undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini
mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila
akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melapor, maka dia dapat di kenakan
sanksi. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan
yang bersifat aktif ( melakukan sesuatu yang sebenarnya di larang oleh hukum )
juga perbuatan yang bersifat pasif ( tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya di
haruskan oleh hukum). 14

Artinya: “Tidak ada jarimah (tindak pidana) dan tidak ada hukuman tanpa
nash (aturan)”.15
3. Pengeroyokan (Deelneming)
Kata

deelneming

berasal

dari

kata

deelnemen

(Belanda)

yang

diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan deelneming diartikan menjadi
“penyertaan”. Prof. Satochid Kartanegara mengartikan deelneming apabila satu
delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. 16
Pengertian “turut serta” (ikut serta, bersama-sama) melakukan perbuatan
pidana (delict) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta

14

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, ( Jakarta: Raja Grafindo, 2015 ) hlm 50.
A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 139.
16
Leden marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
hlm. 77.
15

dari beberapa orang di dalam perbuatan pidana dapat merupakan kerja sama, yang
masing-masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya. 17
Dalam hukum pidana Islam, para fukaha membedakan penyertaan ini
dalam dua bagian, yaitu: turut berbuat langsung (isytirak bil-mubasyir), orang
yang melakukannya disebut syarik mubasyir, dan turut berbuat tidak langsung
(isytirak ghairul mubasyir/isytirak bit-tasabbubi), orang yang melakukannya
disebut syarik mutasabbib. Adapun maksud dari turut berbuat langsung dan turut
berbuat tidak langsung sebagai berikut.
a. turut berbuat langsung terdapat apabila secara nyata pelaku dari suatu tindak
pidana lebih seseorang (dalam hukum positif dikenal sebagai turut serta
pelaku/mededader).
b. Yang dianggap turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang
mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan
yang dapat dihukum, atau menyuruh (menghasut) orang lain atau memberi
bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam
persepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan. 18
4. Hukum Pidana
Hukum Pidana ialah Stafrecht dalam bahasa belanda, Criminal Law dalam
bahasa inggris, dalam kamus hukum dikatakan hukum pidana “peraturan hukum

17

hlm. 243.

18

Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),

Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2016), hlm. 126-128.

mengenai pidana; hukum yang mencakup keharusan dan larangan serta bagi
pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukuman (pidana) terhadapnya. 19
Menurut Prof. Lemaire “Hukum pidana itu terdiri norma-norma yang
berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undangundang) 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 di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu)
dan dalam keadaan-keadaan begaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta
hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan
tersebut”.20
5. Hukum Islam
Pengertian hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai
terjemahan dari al-fiqh al-Islamy atau dalam keadaan konteks tertentu dari assyar’ah al-Islamy. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut Islamic
Law. Dalam Al-Qur’an maupun Al-sunnah, istilah al-hukm al-Islam tidak
dijumpai. Al-Qur’an menggunakan kata Syari’ah untuk menunjukkan pengertian:
jalan yang terang dan nyata untuk mengantarkan manusia pada keselamatan dan
kesuksesan dunia dan akhirat. Hal ini ditegaskan dalam surah Asy-syura (42): ayat
13.

19
20

Hlm. 2.

Charlie Rudyat, Kamus Hukum, (Pustaka Mahardika), hlm. 217.
Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, (Jakrta: Sinar Grafika, 2014),

Artinya: “Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah
diwasiatkan-Nya kapada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan
kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa
dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah
belah tentangnya.”21
Makna yang sama juga ditegaskan oleh Al-Qur’an dalam surah Al-Maidah
(5) ayat 48 dan Al-Jatsiyah (45) ayat 18. Dalam konteks ini Al-Qur’an
menggunakan kata Syari’ah, yaitu untuk menunjuk pengertian bahwa syariat
Islam adalah jalan yang lurus, yang akan mengantarkan manusia pada
keselamatan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. 22
E. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitianpenelitian lain) yang terkait dengan ini pada aspek fokus atau tema yang diteliti.
Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa penelitian
mengenai tindak pidana pengeroyokan yang sebelumnya pernah diteliti.
Diantaranya ialah sebagai berikut:
Akhmad Farid Zamani, yang berjudul “Tindak pidana penyertaan
pembunuhan persepektif hukum Islam”, bertujuan menjelaskan pandangan hukum
Islam terhadap tindak pidana penyertaan pembunuhan, dan menjelaskan

21

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : PT. Sygma Exa
media Arkanleema, 2011), Asy-syura (42): 13.
22
H. Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 2.

pandangan

hukum

Islam

terhadap

putusan

Mahkamah

Agung

nomor

959K/Pid/2012.23
Dan oleh Muh. Chaidir Ali Basir yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap
tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dan
barang di muka umum”. Yang tujuannya untuk mengetahui kekerasan yang
dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di muka umum
termasuk tindak pidana, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis
hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan yang
dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum dalam putusan
Nomor: 144/Pid.B/2016/Sgn tahun 2016.24
Dan oleh Pancar Triwibowo yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana
pelaku pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban
meninggal dunia pada suporter sepak bola”. Tujuannya untuk mengetahui faktorfaktor apa yang mempengaruhi suporter sepak bola melakukan tindak pidana
pengeroyokan, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku
pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal
dunia.25
Dan juga Rouliati Marehenda, tujuannya untuk mengetahui implementasi
pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tentang tindak pidana dengan tenaga bersama
23

Akhmad Farid Zamani, “Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan Perspektif
HukumIslam Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 959 k/pid2012”, Skripsi Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah, (2014), hlm. 6.
24
Muh. Chaidir Ali Basir, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang
Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Atau Barang Di Muka Umum Studi Kasus
Putusan No. 144/Pid.b/2016/PN.Sgn”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, (2017). hlm. 5.
25
Pancar Triwibowo, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Dan Atau
Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepak Bola Studi
Kasus Putusan No. 174/Pid.B/2011//PN. Lamongan”, Skripsi Univeritas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur, (2012). Hlm. 5.

melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka di pengadilan
negeri Boyolali, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri
Boyolali dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tenaga
bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka
sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.26
Empat skripsi diatas mengacu kepada pandangan hukum Islam tehadap
tindak pidana penyertaan pembunuhan dan pandangan hukum Islam terhadap
putusan mahkamah agung, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi
terhadap tindak pidana pengeroyokan, pertanggungjawaban pidana pelaku
pengeroyokan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia,
dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak
pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang
mengakibatkan luka sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Sedangkan
masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah pertanggungjawaban tindak
pidana pengeroyokan dalam perspektif hukum pidana dan hukum Islam.
Meskipun sudah banyak literatur yang membahas tentang masalah
pengeroyokan, namun belum ada secara spesifik membahas tentang tindak pidana
pengeroyokan. Dalam skripsi ini membandingkan antara hukum pidana dan
hukum Islam mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan.
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Rouliati Marehanda, “Kajian Yuridis Implementasi Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kuhp
Tentang Tindak Pidana Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang
(Pengeroyokan) Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali”, Skripsi Universitas Sebelas Maret
Surakarta, (2008), hlm. 4.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan
untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.
Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang
didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk
mempelajari

satu

atau

beberapa

gejala

hukum

tertentu

dengan

cara

menganalisanya, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap
fakta-fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas
permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.27Dalam
penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang bersifat fakta-fakta hukum
untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan.
Supaya hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum
dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif, tinjauan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.28 Dengan pendekatan Yuridis
Normatif sebagai upaya memperoleh kejelasan permasalahan. Pendekatan tersebut
adalah:
a. Pendekatan Yuridis, yakni pendekatan yang dikaji dengan tolak ukur tata
aturan Perundang-udangan yang berlaku (Pasal 170 KUHP).
27

Zainuddun Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 17-18.
Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi,
(Kerinci: STAIN Kerinci, 2012) , Hlm. 103.
28

b. Pendekatan Normatif. Pendekatan dengan cara mengamati dasar penetapan
hukum yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadist.
2. Jenis dan sumber data
a. Jenis data
Dalam

merumuskan

skripsi

ini

penulis

melakukan

penelitian

kepustakaan (library Research), yang menggunakan data sekunder yaitu data yang
diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian
kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian
hukum normatif, maka sumber yang utama berasal dari data kepustakaan, dalam
kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum
merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau digunakan untuk tujuan
menganalisis hukum yang berlaku. 29Data sekunder sumbernya diperoleh
berdasarkan studi kepustakaan (library research) dengan bahan-bahan sebagai
berikut:
1) Bahan hukum pimer
Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam peneliti, yang
diperoleh langsung dari sumbernya atau pun dari lokasi objek penelitian atau
keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan. 30 Sumber utama
adalah Al-Qur’an dan kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) yang
berkaitan dengan judul peneliti.
29

Ishaq, Metode penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Hlm.
158-159.
30
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi (Jambi: Syariah Press,2014) hlm
45.

2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder ialah data-data yang diambil dari sumber-sumber
yang ada relevasinya dengan pembahasan yang berupa buku-buku, majalah,
jurnal, makalah, internet dan lain sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini
berupa buku-buku yang berkaitan dengan pengeroyokan.
3) Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan
lebih lanjut terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder. Yaitu berupa
kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab, kamus bahasa
Inggris dan kamus-kamus yang lain.31
b. Sumber data
Penelitian ini adalah penelitian pustaka pendekatan normative dengan
mengumpulkan data-data berwujud dokumentasi atau literatur-literatur pustaka.
3. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan fakta penelitian. Mengingat penelitian yang digunakan
adalah penelitian pustaka, maka alat pengumpulan datanya berwujud studi
dokumentasi atau literatur. Kemudian data penelitian diolah dengan cara:
a. Mengidentifikasikan data tersebut dan kemudian menyelaraskan wacana dan
makna.
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Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi: Edisi Revisi, (Jambi: Syariah Press,
2014), Hlm. 35.

b. Menyusun organisasi kerja. Data tersebut kemudian disususn scara sistematis
sesuai dengan kepentingan penelitian, misalnya pendapat yang berbeda
mengenai tindak pidana pengeroyokan.
c. Data yang telah disususn kemudian diperbandingkan dengan Undang-undang
pasal 170 tentang pengeroyokan dengan hukum Islam khususnya tentang
pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan.
4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
metode induktif dan komparatif, metode induktif adalah cara berfikir yang
berangkat dari dasar-dasar pernyataan yang bersifat khusus menuju pernyataan
yang bersifat umum, dengan penalaran yang bersifat rasional, sedangkan metode
komparatif adalah metode membandingkan antara hukum pidana dan hukum
Islam, dalam hal ini akan dipertemukan dengan Pasal 170 KUHP mengatur
masalah pengeroyokan (deelneming), kemudian dilakukan analisis keselarasan
antara konsep hukum Islam dengan Pasal 170 KUHP.
E. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan bentuk penyusunan skripsi yang sistematis maka
penyusun membagi skripsi kedalam lima bab, masing-masing terdiri dari sub-sub
bab secara lengkap. Penyusun dapat menggambarkan sebagai berikut:
Bab I:

merupakan pendahuluan yang mengurangaikan latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
kerangka konseptual, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta
sistematika penulisan.

Bab II:

merupakan

gambaran

umum

tentang

tindak

pidana

pengeroyokan, diuraikan tentang pengertian tindak pidana
pengeroyokan, unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan, dan
bentuk-bentuk pengeroyokan.
Bab III:

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana, tentang pengertian
pertanggungjawaban

dalam

Islam,

pengertian

pertanggungjawaban pidana, kesalahan dan pertanggungjawaban
pidana, serta kemampuan pertanggungjawaban pidana.
Bab IV:

Pembahasan,

dalam

bab

ini

dibahas

mengenai

pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan (deelneming)
menurut hukum pidana, dan pertanggungajwaban tindak pidana
pengeroyokan perspektif hukum Islam.
Bab V:

merupakan kesimpulan dan jawaban dari permasalahan yang
diangkat, kemudian dilengkapi dengan beberapa saran. Tujuan
dari bab ini adalah untuk memberikan kesimpulan akhir dari
hasil penelitian sebagaimana dijelaskan dalam bab empat.

BAB II
GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan
Kata deeleneming berasal dari kata deelenemen (Belanda) yang
diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan deelneming diartikan menjadi
“penyertaan”. Prof. Satochid Kartanegara mengartikan deeleneming apabila satu
delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. 32
Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau
tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kata penyertaan
(deelneming) turut serta seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain
melakukan tindak pidana. Deelneming diatur pada buku II bab V pasal 170
KUHP. Perkataan deelneming berasal dari dua kata, deel (bagian) dan neming
(pengambilan). Jadi deelneming pembambilan bagian.
Deelneming adalah suatu peristiwa pidana di mana terdapat beberapa
orang atau paling sedikit dua orang terlibat dalam suatu tindak pidana dan tindak
pidananya bisa bermacam-macam. Deelneming menurut para ahli sebagai berikut:
1. Chazawi, pengertian yang meliputi semua bentuk

turut serta atau

keterlibatannya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik
dengan melakukan masing-masing perbuatan hingga melahirkan suatu tindak
pidana.
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Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),

2. Wirjono Prodjodikoro turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu
seseorang lain melakukan suatu tindak pidana.33
Dari beberapa pengertian di atas menurut para pakar, penulis dapat
menyimpulkan bahwa pengertian tindak pidana pengeroyokan atau deeleneming
adalah apabila

tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang, yang mana

kejahatan tersebut di atur dalam Pasal 170 KUHP.
Tindak pidana pengeroyokan memiliki pengertian bahwa tindak
pelanggaran hukum yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang
atau barang. Perbuatan ini melanggar peraturan perundang-undangan yang
termuat dalam pasal 170 KUHP yang berisi:34
1. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan
terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam
bulan.
2. Tersalah dihukum
a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja
merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan
sesuatu luka.
b. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu
menyebabkan luka berat pada tubuh.
c. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu
menyebabkan matinya orang.
3. Pasal 89 KUHP tidak diterapkan
Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat yang terdapat dalam pasal ini
sebagai berikut:
a. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai
pelaku.
b. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan ditempat dimana publik dapat
melihatnya.
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c. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.
Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan
dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah
merupakan ketidaksengajaan (delik culpa).
d. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang
tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari
“merusak barang” atau penganiayaan.
e. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau
barang sebagai korban.35
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan
Suatu tindak pidana digolongkan kedalam tindak pidana secara bersamasama dimuka umum melakukan kekerasan, haruslah memenuhi unsur-unsur
sebagai berikut:
1. Apa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan
Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka
ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dari
sifat menyerang atau bertahan.
Menurut Thomas Susanto, terdapat jenis-jenis kekerasan yang terbagi dalam 4
(empat) bentuk yaitu:
b. Kekerasan Terbuka, merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau
beberapa orang yang dapat dilihat oleh publik secara kasat mata, seperti
perkelahian antar pelajar.
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c. Kekerasan Tertutup, merupakan kekerasan yang dilakukan secara tersembunyi
atau tidak dilakukan secara fisik. Publik tidak mengetahui adanya dilakukan
kekerasan jenis ini. Kekerasan ini lebih ditujukan pada psikologis korban
seperti perilaku mengancam. 36
d. Kekerasan Agresif, merupakan kekerasan yang dilakukan tidak untuk
perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu.
e. Kekerasan Defensif, merupakan kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan,
pelindung diri. Baik kekerasan agresif maupun kekerasan defensif dapat
bersifat terbuka ataupun tertutup.
Pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP ini tidak
dijelaskan secara detail hanya dijelaskan cara dilakukannya kekerasan dalam
beberapa cara yaitu: perusakan terhadap barang; penganiayaan terhadap orang
atau hewan; melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah; membuang-buang
barang hingga berserakan dan lain sebagainya.
Pengaturan mengenai pengertian kekerasan dalam KUHP terdapat dalam
Pasal 89 KUHP yang berbunyi:
“yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang menjadi
pingsan atau tidak berdaya lagi”.
Dalam Pasal 89 KUHP tersebut arti dari melakukan kekerasan adalah
dengan menggunakan tenaga secara jasmani sekuat mungkin secara tidak sah
yang menyebabkan orang yang menjadi korban dari kekerasan sakit akibat
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kekerasan tersebut. Namun pengertian kekerasan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP
memiliki perbedaan pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 89 KUHP,
dimana dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP berbunyi “Pasal 89 KUHP tidak
diterapkan”. Perbedaan tersebut terdapat pada obyek yang dimaksudkan. Pasal 89
KUHP dijelaskan bahwa obyek menjadi sasaran dalam melakukan kekerasan
ditujukan terhadap orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan obyek
sasaran yang menjadi inti dari pengertian kekerasan dalam Pasal 170 KUHP lebih
meluas, tidak hanya ditujukan kepada orang tetapi kepada orang tetapi juga
barang yang menjadi sasaran kekerasan termasuk di dalamnya serta penggunaan
alat dalam melakukan tindak pidana kekerasan tersebut. 37
Berdasarkan 4 (empat) pengertian kekerasan yang diutarakan oleh
Thomas Susanto, kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP termasuk
kekerasan terbuka dimana kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang ataupun
beberapa orang melakukan kekerasan secara fisik yang dilakukan di tempat
dimana dapat diketahui atau dilihat oleh publik.
Kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP secara keseluruhan ini
menitiberatkan pada seseorang yang melakukan suatu perbuatan kekerasan
terhadap orang maupun barang bukan suatu “ancaman kekerasan” atau
mengatakan tentang “kekerasan”. Ditempat mana publik mengetahui orang
tersebut sedang melaksanakan kekerasan tersebut kepada orang lain atau barang
maka orang tersebut dapat dikenai Pasal 170 KUHP.
menurut Soesilo, yaitu:“ Melakukan kekerasan artinya mempergunakan
tenaga atau kekuatan jasmani, misalnya memukul dengan tenaga atau
37
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dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. 38
Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat, atau
daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211,
212, dan lain-lainnya dalam KUHPidana, akan tetapi merupakan suatu
tujuan. Disamping itu, tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489
KUHPidana, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHPidana dan merusak
barang dalam Pasal 406 KUHPidana dan sebagainya.”
2. Bersama-Sama
Arti kata “tenaga bersama” atau “secara bersama-sama” dalam penjelasan
Pasal 170 KUHP yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama
melakukan suatu perbuatan. Sedangkan apabila dalam melakukan suatu kekerasan
yang dilakukan oleh satu orang saja maka pelaku tersebut tidak dapat dituntut
dengan Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP ini. Dalam melakukan tindak tindak pidana
yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengeroyokan, harus memuat pelaku
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Noyon Langemeyer berpendapat bahwa
untuk dikenai Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP adalah 2 (dua) orang sudah cukup.
Pendapat Noyon Langemeyer didukung oleh Moeljatno bahwa menggunakan
tenaga bersama, dimana 2 (dua) orang sudah dapat merupakan tenaga bersama.
Tenaga bersama disini menunjuk pada bentuk penyertaan atau medeplegen
(turut serta melakukan), dan untuk mengadakan kerjasama kekerasan harus
dilakukan setidak-tidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu. Para pelaku
masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta
melakukan perbuatan tersebut. Para pelaku tersebut harus menginsafi bahwa ia
bekerja sama dengan orang-orang lain, sebab hanya dengan demikianlah dapat
diadakan pertanggungjawaban atas perbuatannya orang lain.
38
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3. Terhadap Orang
Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang. Meskipun tidak akan terjadi
orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan,
kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga
terjadi.
4. Di Muka Umum
Kekerasan itu dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang
dimaksukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum
artinya di tempat publik dapat melihatnya.
C. Bentuk-Bentuk Pengeroyokan
Bentuk-bentuk penyertaan dalam hukum pidana, yaitu:
1. Mereka yang melakukan (Pembuat Pelaksana: Pleger)
2. Mereka yang menyuruh melakukan (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger)
3. Mereka yang turut serta melakukan (Pembuat Peserta: Medepleger)
4. Orang yang sengaja menganjurkan (Pembuat Penganjur: Uitlokker).
Bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56. Pasal
55 mengenai golongan yang disebut dengan mededader (disebut para peserta, atau
para pembuat), dan Pasal 56 mengenai medeplichtige (pembuat pembantu).39
Pasal 55 merumuskan sebagai berikut:
a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta
melakukan perbuatan;
39
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2) Mereka

yang

dengan

memberi

atau

menjanjikan

sesuatu,

dengan

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau
penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja
menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang
diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
Pasal 56 merumuskan sebagai berikut:
Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk
melakukan kejahatan.40
Dari kedua Pasal (55 dan 56) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut
KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:
a) Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya di sebabkan dalam Pasal
55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (mededader),
adalah mereka:
(1) Yang melakukan (plegen), orang nya disebut dengan pembuat pelaksana
(pleger);
(2)Yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut dengan
pembuat penyuruh (doen pleger);
(3)Yang turut serta melakukan (mede plegen), orangnya disebut dengan
pembuat peserta (mede pleger); dan
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan, (Jakarta: PT
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(4)Yang sengaja menganjurkan (uitlokken), yang orangnya disebut dengan
pembuat penganjur (uitlokker).
b) Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (medeplichtige)
kejahatan, yang dibedakan menjadi:
(1) Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
(2) Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan. 41
Bentuk-bentuk pengeroyokan atau penyertaan dalam hukum Islam, yakni:
Suatu jarimah adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya
dilakukan oleh lebih dari satu orang. Apabila beberapa orang bersama-sama
melakukan suatu jarimah maka perbuatan itu disitu turut berbuat jarimah atau Alisytirak. Turut serta melakukan jarimah ada dua macam:
1. Turut serta secara langsung (
peserta langsung (

) Orang yang turut serta disebut
).

2. Turut serta tidak langsung (

) Orang yang turut serta disebut

peserta tidak langsung atau sebab (

).

Perbuatan jarimah atau tindak pidana, adakalanya dilakukan oleh satu
orang dan adakalanya pula oleh beberapa orang atau sekelompok orang yang
masing-masing ikut andil dalam melaksanakannya.
Turut serta melakukan jarimah ialah melakukan jarimah secara bersamasama. Baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain,
memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk agar perbuatan jarimah
dapat dilakukan. Dari definisi tersebut dapat diketahui sedikitnya ada dua pelaku
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan , (Jakarta: PT
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jarimah, baik dikehendaki bersama, secara kebetulan, sama-sama melakukan
perbuatan tersebut atau memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu jarimah.
Berikut empat kategori bentuk kerjasama pidana (jarimah):
a. Pelaku turut melakukan tindak pidana, yaitu pelaku ikut andil melakukan unsur
material tindak bersama orang lain.
b. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan jarimah.
c. Pelaku menghasut (menyuruh orang lain untuk melakukan jarimah)
d. Pelaku memberi bantuan atau kesepakatan untuk dilakukannya

jarimah

dengan berbagai cara tanpa turut berbuat. 42
Kedua, para pelaku dihubungkan kepada suatu perbuatan yang dilarang
yang dilarang yang dijatuhi hukuman jika melanggarnya. Jika tidak termasuk
dalam pelanggaran tersebut, maka secara otomatis tidak masuk dalam perkara
pidana, secara otomatis pula tidak istilah keturut-sertaan. Bentuk-bentuk
pelaksanaan keikutsertaan jarimah ini, para ahli fiqh menyebutkan dua hal, yaitu
langsung (mubasyir) dan tidak langsung (ghayru mubasyir).43
1) Keikutsertaan Secara Langsung (mubasyir)
Turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang melakukan
jarimah dengan nyata lebih dari satu orang, yang dimaksud dengan nyata adalah
bahwa setiap orang yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara
langsung, walaupun tidak sampai selesai. Jadi cukup dianggap sebagai turut serta
secara langsung apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang
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dipandang sebagai permulaan pelaksanaan jarimah itu.44 Para Fuqaha mengenal
dua macam turut serta berbuat jarimah secara langsung, yaitu:
a) Al-Tawafuq, adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara
bersama-sama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi kejahatan itu terjadi karena
adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba.
b) Al-Tamalu’ adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara
bersama dan terencana sebelumnya. 45
Menurut Jumhur ulama ada perbedaan pertanggungjawaban turut serta
secara langsung dalam al-Tawafuq dan al-Tamalu’, pada al-Tawafuq masingmasing peserta hanya bertanggungjawab atas akibat perbuatannya sendiri, dan
tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Sedangkan al-Tamalu’ para
peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatan mereka secara
keseluruhan, kalau korban sampai meninggal maka masing-masing peserta
dianggap sebagai pembunuh.46
Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah dan sebagai Fuqaha Syafi’iyah.
Tidak ada perbedaan antara pertanggungjawaban para peserta dalam al-Tawafuq
maupun al-Tamalu’, yaitu bahwa masing-masing peserta hanya bertanggungjawab
atas perbuatannya sendiri-sendiri dan tidak bertanggungjawab atas perbuatannya
secara keseluruhan.
Pada dasarnya menurut syari’at Islam banyak nya pembuat jarimah tidak
mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan atas masing-masing pelaku,
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seperti kalau masing-masing dari mereka melakukan jarimah sendiri, meskipun
masing-masingnya ketika bersama-sama dengan yang lainnya tidak melakukan
semua bagian-bagian perbuatan yang telah menimbulkan akibat yang terjadi.
Masing-masing peserta dalam jarimah bisa terpengaruh oleh keadaan
dirinya sendiri-sendiri, seperti cara terjadinya perbuatan, keadaan pembuat dan
niatnya. Boleh jadi dalam menyediakan sarana bagi seseorang, sebagai pembelaan
diri bagi peserta, dan boleh jadi salah seorang peserta itu gila yang lain sehat
pikirannya, lainnya sengaja berbuat, dan yang lain lagi berbuat dan berbuat salah
sangka (kekhilafan), semua keadaan tersebut dipengaruhi oleh berat ringannya
suatu hukuman, sebab orang yang membela diri tidak dapat dihukum asal tidak
melebihi batas-batas yang diperlukan dan orang yang khilaf lebih ringan dari pada
orang yang sengaja berbuat.47
2) Keikutsertaan secara tidak langsung (ghayru mubasyir)
Turut berbuat jarimah tidak langsung adalah setiap orang yang melakukan
perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar
hukum, menyuruh orang lain untuk memberikan bantuan dalam perbuatan
tersebut dengan disertai kesengajaan.
Adapun menurut Abu-Hanifah si penyuruh itu tidak dianggap sebagai
pelaku langsung kecuali bila suruhannya itu pada tingkat paksaan.48 Dalam kasus
suruhan yang tidak sampai pada tingkat paksaan yang disuruh itu harus
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bertanggungjawab atas kematian korban, dari keterangan di atas unsur-unsur turut
berbuat jarimah tidak langsung ada tiga macam, yaitu:
a) Adanya perbuatan yang dapat dihukum;
b) Adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan sikapnya itu perbuatan
tersebut dapat terjadi;
c) Cara

mewujudkan

perbuatan

tersebut

adalah

dengan

mengadakan

persepakatan, menyuruh, atau memberi bantuan.
Adanya perbuatan dapat dihukum, untuk terwujudnya turut serta tidak
langsung, disyaratkan adanya perbuatan yang dapat dihukum. Dalam hal ini
perbuatan tersebut tidak perlu harus selesai, melainkan cukup walaupun baru
percobaan saja. Juga tidak disyaratkan pelaku langsung harus dihukum pula.
Adanya niat dari orang yang turut berbuat, untuk terwujudnya turut serta
tidak langsung, juga disyaratkan adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar
dengan persepakatan, suruhan atau bantuannya itu dapat terjadi. Kalau tidak ada
jarimah tertentu yang dimasudkan maka orang tersebut dianggap turut berbuat
dalam semua jarimah yang terjadi, apabila dimungkinkan oleh niatnya. Kalau
jarimahnya

ditentukan,

dimaksudkannya

maka

tetapi
tidak

yang
terdapat

terjadi

jarimah

lain

turut

berbuat,

meskipun

yang

tidak
karena

persepakatan, suruhan atau bantuan tersebut ia bisa dijatuhi hukuman.
Cara mewujudkan Perbuatan, turut berbuat tidak langsung terjadi dengan cara
sebagai berikut:

(1) Persepakatan
Persepakatan bisa terjadi karena adanya saling pengertian dan kesamaan
kehendak untuk melakukan suatu jarimah. Kalau tidak ada kesepakatan
sebelumnya maka tidak terdapat turut berbuat. Meskipun ada persepakatan tetapi
jarimah yang terjadi bukan yang disepakati maka juga tidak ada turut berbuat.
Dengan demikian untuk terjadinya turut berbuat dengan cara persepakatan,
jarimah yang terjadi harus merupakan akibat dari persepakatan itu. 49
Dalam hal ini Imam Malik mempunyai pendapat sendiri, yaitu apabila
terjadi persepakatan antara seseorang dengan orang lain di mana seorang menjadi
pelaku langsung sedangkan yang lain hanya turut hadir dan menyaksikan
pelaksanaan jarimah tersebut maka orang yang menyaksikan itu dianggap sebagai
kawan berbuat langsung. Pendapat ini berlaku dalam semua cara turut serta tidak
langsung, baik dengan jalan persepakatan, suruhan ataupun bantuan.
(2) Suruhan atau Hasutan
Menyuruh atau menghasut adalah membujuk orang lain untuk melakukan
suatu jarimah dan bujukan itu menjadi pendorong untuk dilakukannya jarimah
itu. Bujukan atau hasutan terhadap orang lain untuk melakukan suatu jarimah
merupakan suatu maksiat yang sudah bisa dijatuhi hukuman.
Dalam tingkatan yang paling rendah dorongan bisa berupa memberi semangat
kepada orang lain untuk melakukan jarimah. Paksaan merupakan tingkatan yang
lebih tinggi lagi. Paksaan ini terjadi apabila orang yang mengeluarkan perintah
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atau bujukan itu mempunyai kekuasaan atas orang yang diperintahnya, seperti
orang tua terhadap anaknya atau atasan terhadap bawahannya.
(3) Memberi Bantuan
Orang yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam melaksanakan
suatu jarimah dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung, meskipun tidak
ada persepakatan sebelumnya. Seperti mengamat-amati jalan untuk memudahkan
pencurian bagi orang lain.
Para fuqaha membedakan antara pelaku langsung (mubasyir) dengan
pemberi bantuan. Pelaku langsung (mubasyir) adalah orang yang melakukan
perbuatan yang dilarang. Sedangkan pemberi bantuan (al mu’in) adalah orang
yang tidak berbuat atau mencoba berbuat, melainkan hanya menolong pembuat
langsung dengan perbuatan-perbuatan yang pada lahirnya tidak ada sangkut
pautnya dengan perbuatan yang dilarang tersebut dan juga tidak dianggap sebagai
permulaan pelaksanaan dari perbuatan yang dilarang tersebut.50
Para fuqaha membedakan antara pelaku langsung dan pembantu. Menurut
mereka pelaku langsung adalah orang yang melakukan atau mencoba melakukan
perbuatan yang dilarang, sedangkan pembantu adalah orang yang tidak melakukan
atau mencoba melakukan, tetapi hanya membantu pelaku asli dengan perbuatanperbuatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dilarang.
Karena itu, ia tidak dianggap sebagai pelaku perbuatan tersebut.
Para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum orang (pertama) yang
memegang korban sehingga orang ketiga dapat membunuhnya. Sebagian dari
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mereka, yaitu Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi’i, dan ada pendapat pertama
madzhab Hanbali, berpendapat bahwa orang yang memegang tersebut adalah
pelaku penyerta sebagai pembantu, bukan pelaku langsung. Mereka beralasan
bahwa meskipun orang yang memegang itu menyebabkan terjadinya pembunuhan
karena perbuatannya tersebut, orang lain yang melakukannya. Dalam hal ini,
perbuatan langsung mengalahkan sebab jika perbuatan langsung tersebut bukan
didasari oleh paksaan absolut. 51
Sementara itu, sebagian fuqaha yang lain, yaitu Imam Malik dan pendapat
kedua madzhab Hanbali, berpendapat bahwa orang yang memegang dan orang
yang membunuh keduanya sama-sama dianggap sebagai pelaku langsung
pembunuhan. Mereka beralasan bahwa orang yang membunuh itu yang
melakukan pembunuhan. sedangkan orang yang memegang itu menjadi penyebab
terjadinya pembunuhan.
Imam Malik menganggap orang yang memberikan bantuan sebagai pelaku
langsung pada kasus pidana yang sudah direncanakan dan ada persepakatan
sebelumnya, jika orang yang membantu tersebut hadir dan menyaksikan tindak
pidana di tempat kejadian perkara atau berada di dekatnya, di mana sekiranya ia
dimintai bantuan untuk melakukan pidana tersebut, ia tidak terlambat
melakukannya. Akan tetapi, apabila tindak pidana itu dilakukan tanpa ada
persepakatan sebelumnya dan orang yang membantu tersebut hadir di tempat
kejadian perkara, tetapi ia tidak siap melakukan tindak pidana sekiranya ia
dimintai tolong untuk melakukannya, ia hanya dianggap sebagai pelaku tidak
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langsung. Adapun para fukaha lainnya menganggap orang yang membantu
tersebut sebagai pelaku tidak langsung pada semua kasus apabila ia tidak
melakukan tindak pidana secara langsung.
Pada dasarnya, kaidah hukum Islam menetapkan bahwa hukumanhukuman yang jumlahnya telah ditentukan, yakni dalam tindak pidana hudud dan
qisas, dijatuhkan kepada pelaku langsung tindak pidana, bukan kepada pelaku
tidak langsung. Berdasarkan perintah tersebut, siapa saja yang turut serta dalam
tindak pidana hudud dan qisas, tidak dijatuhi hukuman hudud yang telah
ditentukan jumlahnya, bagaimanapun bentuk kesertaannya. Dalam hal ini, ia
dijatuhi hukuman takzir.52
Jika perbuatan pelaku tidak langsung bisa dipandang sebagai pelaku
langsung itu hanya sekedar alat yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung, ia
dijatuhi hukuman hudud dan qisas karena ia dikategorikan sebagai pelaku
langsung, bukan sebagai pelaku tidak langsung.
Menurut teori Imam Malik, pelaku tidak langsung, bagaimanapun cara dan
bentuk keturutsertaannya, dianggap sebagai pelaku langsung, yakni bila ia hadir
dan menyaksikan terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini karena apabila pelaku
langsung/asli tidak sanggup melaksanakan, ia sendiri (pelaku tidak langsung)
yang akan melaksanakan atau turut serta dengan orang lain dalam pelaksanaannya
tersebut. Berdasarkan teori ini, pelaku tidak langsung akan dijatuhi hukuman
hudud dan qisas seketika dirinya dianggap sebagai pelaku langsung.
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BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN DALAM HUKUM PIDANA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Dalam Hukum Islam
Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan
seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan
dengan kemauan sendiri dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat
dari perbuatannya itu.
Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:
1. Adanya perbuatan yang dilarang,
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. 53
Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban.
Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan
demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak
dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini
tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan
kepada hadist Nabi dan Alqur’an surah An-Nahl ayat 106. Dalam sebuah hadist
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan:
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Dari Aisyah ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Dihapuskan
ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang
yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.
Dalam Surah An-Nahl ayat 106 disebutkan tentang orang yang dipaksa.

Artinya: Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah Iman, kecuali orang yang
dipaksa sedangkan hatinya masih tetap iman, tetapi orang yang
terbuka dadanya kepada kekafiran, maka atas mereka amarah Allah
dan baginya siksaan yang besar.54
Berbeda dengan hukum positif pada masa-masa sebelum revolusi perancis,
setiap orang bagaimanapun keadaannya bisa dibebani pertanggungjawaban
pidana, tanpa membedakan apakah orang tersebut mempunyai kemauan sendiri
atau tidak, sudah dewasa atau belum. Bahkan hewan dan benda mati pun bisa
dibebani pertanggungjawaban, apabila menimbulkan kerugian kepada pihak lain.
Kematian juga tidak bisa menghindarkan seseorang dari pemeriksaan pengadilan
dan hukuman. Demikian juga seseorang harus mempertanggungjawabkan
perbuatan orang lain, meskipun orang tersebut tidak tahu-menahu dan tidak ikut
serta mengerjakannya. Baru setelah revolusi Perancis dengan timbulnya aliran
tradisionalisme dan lain-lainnya, pertanggungjawaban itu hanya dibebankan
kepada manusia yang masih hidup yang memiliki pengetahuan dan pilihan. 55
Orang yang harus bertanggungjawab atas suatu kejahatan adalah orang
yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain. Hal ini didasarkan
kepada firman Allah dalam Al-quran.
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Artinya: “Seseorang tidak menanggung dosa orang lain”.56
Mengenai badan hukum apakah dibebani pertanggungjawaban atau tidak?
Sejak semula syariat Islam sudah mengenal badan-badan hukum seperti baitulmal.
Badan hukum ini dianggap mempunyai hak-hak milik dan dapat mengadakan
tindakan-tindakan tertentu. Akan tetapi, menurut syariat Islam badan hukum ini
tidak

dibebani

pertanggungjawaban

pidana,

karena

sebagaimana

telah

dikemukakan pertanggungjawaban ini didasarkan kepada adanya pengetahuan dan
pilihan, sedangkan kedua hal tersebut tidak terdapat pada badan hukum. Dengan
demikian, apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh
orang-orang yang bertindak atas namanya maka orang-orang (para pengurusnya)
itulah yang dibebani pertanggungjawaban pidana. Jadi, bukan syakhsiyah
ma’nawiyah yang bertanggung jawab melainkan syakhsiyah haqiqiyah.
Para fuqaha menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku
tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak. Dua
kaidah tersebut adalah sebagai berikut.57
a. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan
pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari
dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin
dihindari

secara

mutlak,

pelaku

perbuatan

itu

tidak

dibebani

pertanggungjawaban. Sebagai contoh dapat dikemukakan, seseorang yang
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mengendarai mobil dijalan umum, kemudian ia menabrak orang sehingga mati
maka ia dikenakan pertanggungjawaban, karena ia bisa hati-hati, dan
kemungkinan menghindari akibat tersebut masih bisa, tetapi ia tidak
melakukannya. Akan tetapi, jika seseorang mengendarai mobil dan debunya
yang terbang karena angin yang ditimbulkan oleh lajunya kendaraan tersebut
mengenai mata orang lewat, sampai mengakibatkan buta maka pengendara
tersebut tidak dibebani pertanggungjawaban, karena menghindari debu dari
kendaraan yang berjalan, sulit dilakukan oleh pengendara itu.
b. Apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh syara’ dan dilakukan tanpa
darurat yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas
tanpa darurat (alasan), dan akibat yang timbul daripadanya dikenakan
pertanggungjawaban bagi pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa
dihindari atau tidak. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang
memarkir kendaraan dipinggir jalan yang disana terdapat larangan parkir, dan
akibatnya jalan tersebut menjadi sempit, sehingga terjadilah tabrakan antara
kendaraan yang lewat dan di antara penumpang ada yang mati maka pemilik
kendaraan yang parkir di tempat terlarang tersebut dapat dikenakan
pertanggungjawaban, karena perbuatan memarkir kendaraan di tempat tersebut
tidak dibenarkan oleh peraturan yang berlaku.
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi
barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan, perbuatan pidana

adalah perbuatan yang oleh suatu perbuatan hukum dilarang dan diancam pidana.
Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung
kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memilki
kesalahan.58Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau
tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab
seseorang tidak bisa minta pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia
melakukan perbuatan pidana. Dan adalah tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus
bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindak
tersebut.59
Dalam hukum pidana, konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep
sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin, ajaran
kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin ini dilandaskan pada suatu
perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu
jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not
make a person quality, unless the mind is legally blameworthy. Berdasarkan asas
tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang,
yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang /perbuatan pidana (actus reus), da
nada sikap batin jahat/tercela (mens rea).60
Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang
obyektif

yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif yang ada

memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya
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perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya
pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa perbuatan pidana hanya akan
dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana
tersebut.61

Oleh

karena

itu,

pertanggungajawaban

pidana

adalah

pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya,
yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.
Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak
pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada
hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk
bereaksi terhadap

pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan

tertentu.62
Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali mengatakan bahwa di
pidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun
perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak
dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk
pemidanaan masih adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang
melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut
harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut
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perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang
tersebut.63
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan
merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu,
pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika
dalam hukum pidana dikenal asas, “tiada pidana tanpa kesalahan”. (geen straf
zonder schuld; actus no facit reum nisi mens sir rea). Asas kesalahan ini
merupakan

asas

yang

fundamental

dalam

hukum

pidana,

demikian

fundamentalnya asas tersebut sehingga meresap dan menggema dalam hampir
semua ajaran penting dalam hukum pidana. Asas ini juga tidak tersebut dalam
hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.
Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah
melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.64
Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai
penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika
dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, di
mana wujud celaan tersebut adalah pemidanaan. Tekannya justru pada fungsi
melegitimasi tindakan penegak hukum untuk menimpakan nestapa pada pembuat
tindak pidana. Dengan keharusan untuk tetap menjaga keseimbangan antara
tingkat ketercelaan seseorang karena melakukan tindak pidana dan penentuan
berat riangannya nestapa yang menjadi konsekuensinya. Aturan mengenai
pertanggungjawaban pidana merupakan saringan pengenaan pidana, yaitu hanya
63
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dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang
dikenakan sebatas kesalahannya tersebut. 65
C. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana
Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan
dalam arti luas, yaitu:
1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat,
2. Adanya kaitan fsikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau
kesalahan dalam arti sempit (culpa).
3. Tidak

adanya

dasar

peniadaan

pidana

yang

menghapus

dapatnya

dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.66
Unsur kesalahan yang ke-3 dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan
melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum.
Tetapi seperti dikatakan oleh Vos, mungkin ada melawan hukum tanpa adanya
kesalahan. Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara
obyektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan
perbuatan abnormal. Untuk hal ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa
pembuatnya. Kalau perbuatan sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya
tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk pembuat tertentu.
Dapat

dikatakan

bahwa

ada

kesalahan

jika

pembuat

dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatan. Celaan ini bukan celaan etis, tetapi celaan
hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat dipidana. Peraturan
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hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi kita singkirkan. 67 Celaan obyektif
dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat menjadi celaan subyektif. Dalam
hal ini pembuat dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela karena sebenarnya ia
dapat berbuat lain jika ia tidak menghendaki seperti itu.
Roeslan saleh sebagaimana dikutip dalam buku Andi Hamzah mengatakan
bahwa dilihat dari masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai
kesalahan seperti juga pembentuk WvS (Wetbooek van Strafrecht) Belanda,
sekarang pandangan normatif. 68 Dalam bahasa Indonesia hanya ada istilah yang
dipergunakan, yaitu pertanggungjawaban. Sedangkan dalam bahasa Belanda ada 3
kata sinonim menurut Pompe,

aasprakelijk atau verantwoordelijk dan

toerekenbaar. Orangnya yang aasprakelijk atau verantwoordelijk. sedangkan
toerekenbaar bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan
kepada orang. Biasa pengarang lain memakai Istilah toerekeningsvatbaar. Pompe
keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir tersebut, karena bukan orangnya
tetapi perbuatan yang toerekeningsvatbaar. Kata Pompe, sebagai ukuran untuk
dapat dipertanggungjawabkan (toerekenbaarhed) sebagian besar penulis memakai
formula kemungkinan terpikirkan oleh pembuat tentang arti perbuatan dan pikiran
itu ditujukan yang sesuai dengan perbuatan. 69
D. Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana
Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang
normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam membeda-bedakan hal
yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat
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melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu
untuk menentukan kehendak. 70 Jadi paling tidak ada dua faktor untuk menentukan
adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan dan faktor kehendak.
Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperoleh dan yang tidak
diperoleh. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya
dengan

keinsyafan

atas

sesuatu

yang

diperbolehkan

dan

yang

tidak

diperbolehkan.71
Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal
pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan
perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedabedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan
yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat
membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh
hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan
hukum.72
Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat
memenuhi

syarat

pertanggungjawaban

untuk

dipertanggungjawabkan.

pidana

tanpa

kesalahan

Mengingat
maka

asas

pembuat

tiada
dapat

dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang
normal atau akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan
yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu
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yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah
syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.
Oleh karena itu, terhadap subyek hukum manusia mampu bertanggungjawab
merupakan unsur

pertanggungjawaban

pidana,

sekaligus

sebagai syarat

kesalahan.73
Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-undang
merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUH-Pidana di seluruh dunia pada
umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Dan yang
diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab. Demikian
halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUH-Pidana yang berbunyi:
melakukan
perbuatan
yang
tidak
dapat
(1) Barangsiapa
dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam
tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
(2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya
disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena
penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan
ke dalam rumah sakit, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.74
Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap
tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi
salah satu di antara dua hal, berikut ini:
1. Jiwa pelaku pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga
akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan
buruk.
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2. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh sesuatu
penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau
kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.
Dalam konsep KUH-Pidana kemampuan bertanggungjawab tidak hanya
dua hal sebagaimana dalam KUH-Pidana, tetapi diperluas ruang lingkupnya. Pasal
40 KUH-Pidana berbunyi:
Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita
gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat
dipertanggungjawab dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.
Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat
dipertanggungjawab karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau
retardasi mental, pidana dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.
Pada Pasal 40 konsep KUH-Pidana di atas menentukan bahwa tidak dapat
dipertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana ditandai oleh adanya
gangguan jiwa, penyakit, dan retardasi mental. Tiga hal yang sama juga menjadi
pertanda orang kurang mampu bertanggungjawab, sebagaimana diatur dalam
Pasal 41 konsep KUH-Pidana. Chairul Huda mengatakan bahwa tidak jelas betul
batas antara tidak kurang dapat dipertanggungjawabkan itu. Kapan gangguan
jiwa, penyakit jiwa, dan retardasi mental mengakibatkan pembuatnya tidak dapat
dipertanggungjawabkan,

tidak

dengan

mudah

menentukannya.

Padahal

konsekuensinya sangat berlainan.75
Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijadikan
pidana.

Berarti,

ketika

ditemukan

tanda

seseorang

tidak

mampu

bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan
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dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawab berhenti sampai di sini.
Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tetapi tidak dapat dikenakan pidana.
Tidak pula perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan
penghapus

kesalahan

dalam

dirinya.

Sementara

itu,

kurang

dapat

dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana, tetapi tidak
dimaksudkan untuk menghapuskan pidana. Persoalan lainnya, apakah terhadap
orang yang kurang mampu dapat dipertanggungjawabkan itu, proses hukumnya
diteruskan hingga diselidiki mengenai bentuk kesalahan dan ketiadaan alasan
penghapus kesalahan.76
Dapat penulis simpulkan bahwa pertanggungjawaban dalam hukum Islam
didasarkan pada tiga hal; pertama, adanya perbuatan yang dilarang; kedua,
perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri; dan ketiga, pelaku mengetahui
akibat perbuatannya itu. Apabila tidak terdapat dalam tiga hal tersebut maka tidak
terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah
umur, orang yang dipaksa tidak dibebani pertanggungjawaban. Karena dasar
pertanggungjawaban pidana mereka tidak ada. Pengertian pertanggungjawaban
dalam hukum pidana

adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas

perbuatan apa yang telah dilakukan, dan setiap orang bertanggungjawab atas
segala perbuatannya. Adapun kemampuan bertanggungjawab diartikan sebagai
kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam
membeda-bedakan hal yang baik dan yang buruk
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Hukum
Pidana
Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang
hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha,
yang oleh pembentuk Undang-undang di tanggapi dengan suatu hukum pidana.77
Dalam KUH-Pidana dimuat dalam buku II mengenai jenis kejahatan dan buku III
mengenai pelanggaran. Tindak pidana yang dirumuskan baik kejahatan maupun
pelanggaran ditujukan pada orang (subyek hukum pidana). Hanya sebagian kecil
tindak pidana yang juga ditujukan pada subyek badan hukum, yakni tindak pidana
yang juga ditujukan pada subyek hukum pidana, yakni tindak pidana khusus
diluar KUH-Pidana misalnya badan hukum , yakni tindak pidana khusus diluar
KUH-Pidana misalnya pada kejahatan perbankan atau kejahatan korupsi.
Subyek hukum yangdi sebutkan dan dimaksud dalam rumusan tidak pidana
adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Hal ini dapat di lihat Pasal 338
KUH-Pidana tentang kejahatan terhadap nyawa dan Pasal 362 KUH-Pidana
tentang pencurian yang menyatakan.
barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam
karena pembunuhan dengan pidana penjara setinggi-tingginya lima belas
tahun.
barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik
orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam
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karena pencurian, dengan pidana penjara setinggi-tingginya lima tahun atau
pidana denda paling banyak Rp. 900.”
Jelas yang dimaksudkan dengan barang siapa (Hij die), adalah orang, dan
orang ini hanya satu orang, bukan banyak orang atau beberapa orang. Apabila
berdasarkan rumusan Pasal 338 tadi.
Menyertai atau penyertaan, yang dalam istilah Belanda dikenal dengan
deelnemen atau deelneming. Deelneming dipersalahkan dalam hukum pidana
karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa
orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut
pleger Menurut Satochid Kartanegara mengartikan deelneming apabila dalam satu
delik bersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.78 Deelneming dalam
KUH-Pidana di atur dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi:
(1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
(2) Yang bersalah diancam:
1.Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja
menghacurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan
luka-luka;
2.Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan
mengakibatkan luka berat;
3.Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan
mengakibatkan maut.
(3) Pasal 89 tidak diterapkan.
Klasifikasi penyertaan menurut Pasal 55 dan 56 KUHPid yaitu:
1. Pembuat (dader), Pasal 55 yang terdiri dari:
a. Pelaku (pleger);
b. Yang menyuruhlakukan (doenpleger);
c. Yang turut serta (medepleger);
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d. Penganjur (uitlokker).79
2. Pembantu (medeplichtige) Pasal 56 yang terdiri dari:
a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.
1. Pelaku (Dader)
Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi
delik dan di pandang paling bertanggungjawab atas kejahatan. 80
Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:
2. Orang yang Menyuruhlakukan (Doenpleger)
Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan
orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian,
ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (manus ministra/auctor physicus), dan
pembuat tidak langsung (manus domina/auctor intellectualis).
Unsur-unsur pada doenpleger adalah:
a. Alat yang dipakai adalah manusia;
b. Alat yang dipakai berbuat;
c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat
dipertanggungjawabkan, adalah:
1) Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44);
2) Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48);
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3) Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2));
4) Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
5) Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan
yang bersangkutan.81
Jika yang disuruhlakukan seorang anak kecil yang belum cukup umur,
maka tetap mengacu pada Pasal 45 dan Pasal 47 Jo. UU Nomor 3 Tahun 1997
tentang Peradilan Anak.
3. Orang yang Turut Serta (Medepleger)
Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat
atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masingmasing peserta tindak pidana adalah sama.
Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:
a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik;
c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.
Syarat adanya medepleger, antara lain:
1) Ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk
bekerja sama dan di tujukan kepada hal yang dilarang Undang-undang.82
2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik
yang bersangkutan.
Kerja sama secara sadar:
a) Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan;
207.
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b) Untuk bekerja sama;
c) Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh Undang-undang.
Kerja sama/pelaksanaan bersama secara fisik: Kerja sama yang erat dan
langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang
bersangkutan.
4. Penganjur (Uitlokker)
Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan
suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh
Undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu,
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan,
dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2
KUHP).83
5. Pembantuan (Medeplichtige)
Sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua
jenis:
a. Pembantuan saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak
disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan medeplegen (turut serta), namun
perbedaannya terletak pada:
1) Pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang
pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
2) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan
harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan
83
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dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana,
dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri;
3) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan
turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
4) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan
dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama. 84
b.

Pembantuan sebelum kejahatan di lakukan, yang dilakukan dengan cara
memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran
(uitlokking).
Perbedaannya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak pembuat

materiil sudah ada sejak semula/tidak di timbulkan oleh pembantu, sedangkan
dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil
ditimbulkan oleh si penganjur. 85
Pertanggungjawaban Pembantu
Berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang semuanya di pidana
sama dengan pelaku, pembantu di pidana lebih ringan daripada pembuatnya, yaitu
dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat
(1). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup,
pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun. Namun ada beberapa catatan
pengecualian:
1. Pembantu dipidana sama berat dengan pembuat, yaitu pada kasus tindak
pidana:
210.
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a. Membantu merampas kemerdekaan (Pasal 333 ayat (4)) dengan cara
memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan;
b. Membantu menggelapkan uang/surat oleh pejabat (Pasal 415);
c. Meniadakan surat-surat penting (Pasal 417).
2. Pembantu dipidana lebih berat daripada pembuat, yaitu tindak pidana:
a. Membantu menyembunyikan barang titipan hakim (Pasal 231 ayat (3));
b. Dokter yang membantu menggugurkan kandungan (Pasal 349).86
Sedangkan pidana tambahan bagi pembantu adalah sama dengan
pembuatnya (Pasal 57 ayat (3)) dan pertanggungjawaban pembantu adalah berdiri
sendiri, tidak digantungkan pada pertanggungjawaban pembuat.
B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan
(Deelneming) Perspektif Hukum Islam
Dalam hukum Islam orang yang harus bertanggungjawab atas suatu
kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang
lain. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalm Al-Qur’an surah Fatir ayat 18.

Artinya: “dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang
lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil

(orang lain) untuk memikul bebannya itu akan dipikulkan sedikit pun,
meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang
dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada
azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka
melaksanakan shalat. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya,
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sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan
kepada Allah lah kembali.”87
Mengenai pertanggungjawaban badan hukum, syariat Islam tidak dibebani
pertanggungjawaban

pidana,

karena

sebagaimana

telah

dikemukakan,

pertanggungjawaban didasarkan pada pengetahuan dan pilihan, sedangkan badan
hukum tidak memiliki kedua hal tersebut, sehingga ketika terjadi pelanggaran,
maka yang dihukum adalah orang-orang yang bertindak atas nama badan hukum
tersebut (pengurusnya).
Pertanggungjawaban lebih diartikan pada pembebanan pada pelaku
Jarimah akibat dari perbuatannya yang dilarang. Bila seseorang pelaku Jarimah
terbukti melakukan suatu tindakan Jarimah, ketika ia memiliki kebebasan
berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat dari perbuatan
tersebut. Maka pelaku Jarimah akan dimintai pertanggungjawabannya dalam
Islam.
Maka dari itu, orang yang melakukan perbuatan terlarang sedangkan ia
tidak menghendaki, misalnya seseorang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan
haram sedangkan ia berada dibawah paksaan, maka pelaku tidak bisa dimintai
pertanggungjawabannya, dan demikian seseorang melakukan kejahatan, tapi tidak
mengetahui arti perbuatannya tersebut, seperti anak-anak atau orang gila, maka ia
tidak bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, pelaku Jarimah dapat dimintai
pertanggungjawabannya (al-Mas’uliyyah al-Jinaiyyah) bila perbuatan Jarimah
tersebut mengandung tiga hal dasar yaitu; (1) Adanya perbuatan yang dilarang, (2)
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Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan (3) pelaku mengetahui
akibat perbuatannya.88
Dari pemaparan di atas bisa dipahami seseorang melakukan tindakan
Jarimah, akan dimintai pertanggungjawaban tentunya. Bila dalam tindakannya
terdapat tiga faktor di atas, dan apabila ketiganya tidak ditemukan, maka tidak
dapat dimintai pertanggungjawabannya.
1. Hukuman untuk Para Peserta Langsung
Pada dasarnya menurut syariat Islam banyaknya pelaku jarimah tidak
mempengaruhi besarnya

hukuman yang dijatuhkan atas

masing-masing

pelakunya. Seseorang yang melakukan suatu jarimah bersama-sama dengan orang
lain, hukumnya tidak berbeda dengan jarimah yang dilakukannya seorang diri.
Masing-masing pelaku dalam jarimah itu tidak bisa mempengaruhi hukuman bagi
kawan berbuatnya.89
Meskipun demikian masing-masing peserta dalam jarimah itu bisa
terpengaruh oleh keadaan dirinya sendiri, tetapi tetap tidak bisa berpengaruh
kepada orang lain. Seorang kawan berbuat yang masih di bawah umur atau dalam
keadaan gila, bisa dibebaskan dari hukuman karena keadaannya tidak memenuhi
syarat untuk dilaksanakannya hukuman atas dirinya.
Apabila jarimah yang mereka lakukan itu jarimah pembunuhan maka
hukuman terhadap mereka diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut jumhur
fuqaha yang terdiri dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’I, Imam
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Ats Tsauri, Imam Ahmad, dan Imam Abu Tsaur, apabila beberapa orang
membunuh satu orang, maka mereka harus dibunuh semuanya. Pendapat ini
merupakan pendapat Umar ra. Diriwayatkan dari sayyidina Umar ra. bahwa
beliau pernah mengatakan:

Andaikata penduduk Shan’a bersepakat membunuhnya maka saya akan
membunuh mereka semuanya.
Sedangkan menurut Imam Daud Az Zahiri, apabila beberapa orang
membunuh satu orang maka yang dihukum bunuh (qishash) hanyalah salah
seorang saja. Pendapat ini merupakan pendapat Ibn Zubair, Imam Zuhri, dan
Jabir.
2. Hukuman Pelaku Tidak Langsung
Pada dasarnya menurut syariat Islam, hukuman-hukuman yang telah
ditetapkan jumlah nya dalam jarimah hudud dan qishash hanya dijatuhkan atas
pelaku langsung, bukan atas peserta tidak langsung. Dengan demikian, orang yang
turut berbuat tidak langsung dalam jarimah hanya dijatuhi hukuman ta’zir.90
Alasan pengkhususan ketentuan tersebut untuk jarimah hudud dan qishash
ini karena pada umumnya hukuman-hukuman yang telah ditentukan itu sangat
berat dan tidak berbuat langsungnya pelaku tidak langsung merupakan subhat
yang dapat menggugurkan hukuman had. Disamping itu juga kawan berbuat
(peserta tidak langsung) tidak sama bahayanya dibandingkan dengan pelaku
langsung. Meskipun demikian kalau perbuatan pelaku tidak langsung bisa
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dipandang sebagai pembuat langsung, karena pelaku langsung hanya sebagai alat
semata-mata yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung maka pelaku tidak
langsung tersebut bisa dijatuhi hukuman had atau qishash.
Aturan perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung
tersebut, hanya berlaku dalam jarimah hudud dan qishash dan tidak berlaku untuk
jarimah ta’zir. Dengan demikian, dalam jarimah ta’zir tidak ada perbedaan
hukuman antara pelaku langsung dan pelaku tidak langsung, sebab perbuatan
masing-masing permbuat tersebut termasuk jarimah ta’zir dan hukumannya juga
hukuman ta’zir, sedangkan syara’ tidak memisahkan antara jarimah ta’zir yang
satu dan jarimah ta’zir lainnya. Selama hakim mempunyai kebebasan dalam
menentukan besar kecilnya hukuman ta’zir, maka tidak ada perlunya membuat
pemisahan antara hukuman perbuatan langsung dengan hukuman perbuatan tidak
langsung dalam jarimah ta’zir. Oleh karena itu, hukuman pelaku tidak langsung
bisa lebih berat, sama berat atau lebih ringan daripada hukuman pelaku langsung,
berdasarkan pertimbangan masing-masing pelaku, baik keadaanya maupun
perbuatannya.
Alasan mengenai penjatuhan hukuman ini didasarkan atas hukuman
tersebut (hudud dan qishash) merupakan pelaku jarimah langsung sedangkan
berbuatnya pelaku tidak langsung merupakan syubhat yang dapat menggugurkan
hukuman had, aturan perbedaan hukuman antara pelaku langsung dengan tidak
langsung tersebut hanya terletak pada jarimah hudud dengan qishash, sedangkan
ta’zir tidak ada pembeda antara keduanya.

Menurut teori Imam Malik, pelaku tidak langsung, bagaimanapun cara dan
bentuk keturutsertaannya, dianggap sebagai pelaku langsung, yakni bila ia hadir
dan menyaksikan terjadinya tindak pidana tersebut. 91 Hal ini karena apabila
pelaku langsung/asli tidak langsung melaksanakan, ia sendiri (pelaku tidak
langsung) yang akan melaksanakan atau turut serta dengan orang lain dalam
pelaksanaannya tersebut. Berdasarkan teori ini, pelaku tidak langsung akan
dijatuhi hukuman hudud dan qisas seketika dirinya dianggap sebagai pelaku
langsung. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kerangka teori sebelumnya
bahwa sanksi terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam hukum Islam
diatur dalam jarimah qisas yang mana telah dijelaskan dalam Q.S surah Almaidah : 45.
Allah SWT Berfirman:

Artinya: “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (AtTaurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata
hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka
(pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, maka
melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka
itu adalah orang-orang yang zalim.92

91

Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanuni Al-Wad’i
Juz I, Hlm. 372-373.
92
Q,S Al-Maidah (5) : 45.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka skripsi ini dapat disimpulkan
berikut ini:
1. Pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan menurut hukum pidana
tergantung pada kategori pengeroyokan itu sendiri (Pasal 170 KUHP). Jika
perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun enam bulan, dan jika mengakibatkan luka-luka
dikenakan pidana paling lama tujuh tahun. Pengeroyokan jika kekerasan
mengakibatkan luka berat dikenakan pidana penjara paling lama sembilan
tahun. Jika kekerasan mengakibatkan kematian dikenakan pidana paling lama
dua belas tahun.
2. Sedangkan pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan dalam hukum
Islam diatur dalam jarimah qisas. Di dalam hukum Islam mengharuskan qisas
terhadap pelaku yang melakukan pengeroyokan, hukum Islam memandang
bahwasanya penyertaan (deelneming) sebagai suatu kejahatan dan merupakan
suatu tindak pidana sebagaimana hukum positif yang memandang sama hal
tersebut. Kaidah hukum Islam menetapkan bahwa hukuman yang jumlahnya
telah ditentukan, yakni dalam tindak pidana hudud dan qisas, dijatuhkan

kepada pelaku langsung tindak pidana, bukan kepada pelaku tidak langsung.
Hukuman bagi pelaku tidak langsung hanya dijatuhi hukuman ta’zir.
B. Saran
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan beberapa saran yang kiranya dapat
berguna sebagai berikut:
1. Hukuman yang dijatuhkan dalam hukum Islam adalah mengqisas semua
pelaku, Islam memandang bahwa bunuh harus dibalas dengan bunuh, karena
Islam memandang dari sudut korban yang dirugikan, dengan begitu keadilan
dapat dirasakan.
2. Hendaknya

masyarakat

menyadari

bahwa

tindakan

pengeroyokan,

sesungguhnya adalah merupakan tindakan kejahatan, sehingga diharapkan
kepada masyarakat hendaknya lebih menjaga emosi dan jangan menghakimi
pelaku tindak pidana berama-ramai atau melakukan perbuatan yang dapat
merugikan orang lain.
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