
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki, oleh karena itu

pemenuhan akan kebutuhannya merupakan hak asasi setiap orang. Menurut Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan makanan adalah “segala sesuatu

yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang di olah maupun tidak diolah, yang di

peruntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan makanan

tambahan, bahan baku makanan, dan bahan lain yang di gunakan dalam proses penyinaran,

pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman”.1Selanjutnya UU No 18 Tahun 2012

tentang Pangan menyatakan bahwa” tujuan pengaturan tentang Pangan sebagai pembinaan, dan

pengawasan pangan untuk tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan

gizi bagi kepentingan kesehatan manusia.Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu

sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang

mengkonsumsi pangan.

Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari kata aman, yang dapat dilihat dari kondisi

sekarang ini dimana banyak makanan yang beredar di pasar tradisional, swalayan, maupun

tempat-tempat keramaian yang menyediakan berbagai macam makanan yang di yakini sebagai

tempat jual beli kebutuhan pokok yang aman dari bahan-bahan berbahaya dan terjangkau kini

tidak serta merta dapat di percaya, seperti yang diketahui masih banyak kasus pelanggaran

pangan di Medan. Contohnya saja “pada tahun 2016 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

1 Sukiman Said Umar, Peraturan Perundang- undangan Bidang Keamanan Pangan. Makalah disampaikan
pada pelatihan TOT Keamanan Pangan untuk Petugas Dinas Kesehatan seProvinsi Sumatera Utara, 5-10 Mei 2003,
hal. 1.



menyita ratusan makanan ringan tanpa izin edar dari 4 lokasi. BPOM mengamankan tujuh

tersangka beserta barang bukti 150 dus makanan dan minuman ringan siap edar tanpa izin.

Barang bukti disita dari tiga industri rumahan (Home Industry) dan satu pabrik, yakni PT. DAT

disekitar jalan Krakatau Medan. Dilakukannya penyitaan dalam hal ini dikarenakan mutu dan

kualitasnya belum teruji kelayakan edarnya”.2

Pelanggaran di bidang pangan meliputi pangan (makanan) tanpa izin edar, mengandung

bahan berbahaya, dan d ilarang. Dalam kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum

mempunyai kesadaran tentang makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak

menuntut produsen untuk menghasilkan produk  makanan yang aman. Hal ini juga menyebabkan

produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi mendapatkan keuntungan

yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu sudah seharusnya membutuhkan peran serta yang

lebih intensif dari lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di

bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga

pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan

Obat dan Makanan. BPOM dan dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden melalui

Menteri Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.BPOM

mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawas obat dan makanan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Obat dan makanan terdiri atas obat,

bahan obat, narkotika, psikotropika, prekusor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan,

kosmetik, dan pangan olahan.

2 https://utamanews.com/Hukum--Keamanan/BPOM-Medan-amankan-ratusan-makanan-tanpa-izin-edar-
dan-7-tersangka, Diakses pada hari Kamis tanggal13 Agustus 2020 Pukul 23.56.



Dalam melaksanakan tugasnya pengawasan obat dan makanan sesuai dengan Peraturan

Presiden Nomor 80 Tahun 2017, BPOM menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan pengawasan Obat dan Makanan
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan

Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah

pusat dan daerah
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengawasan Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang pengawasan Obat dan Makanan
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada

seluruh unsur oraganisasi di lingkungan BPOM
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM dan
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan BPOM.

Pada saat ini masih saja pelaku usaha pangan (makanan) dalam melakukan produksi

makanan tidak memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses produksi makanan

sehingga beresiko merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Pelaku usaha dalam

memproduksi makanan bertanggung jawab terhadap makanan yang di edarkan, terutama apabila

makanan yang di produksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun

kematian orang yang mengkonsumsi makanan tersebut.

Peraturan mengenai pangan terdapat di dalam Pasal 75 ayat 1 Undang-undang Pangan

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa : “Setiap Orang yang melakukan

Produksi Pangan untuk di edarkan dilarang menggunakan bahan tambahan Pangan yang

melampaui ambang batas maksimal yang di tetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan

sebagai bahan tambahan Pangan. Bila melanggar ketentuan tersebut diancam pidana penjara

paling lama 5 (lima)tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar

rupiah).”



Berdasarkan Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM melaksanakan

tugas pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Tugas Balai Besar/Balai POM (Unit Pelaksana Teknis)

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di

lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan

makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif,

obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan

berbahaya.

Dalam proses penyidikan terhadap tersangka kasus tindak pidana di bidang makanan

disamping dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia juga dilakukan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan. Untuk memberantas tindak pidana

tersebut, pelanggaran yang terjadi memang dapat diselesaikan melalui peradilan pidana yang

dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Pada awalnya di

dahului dengan adanya pelaporan dari pihak-pihak yang mengetahui di lakukannnya tindak

pidana tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk tahap ini menjadi

kewenangan Polri, namun dalam mengahadapi kasus-kasus seperti kasus makanan yang tidak

memiliki izin edar dan mengandung zat berbahaya seperti formalin dan boraks, maka pada tahap

peyidikannya dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang di beri wewenang khusus oleh

undang-undang untuk di lakukannya penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang melakukan penyidikan tindak

pidana di bidang pangan adalah penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan

Makanan (BPOM). Namun dalam melaksanakan tugasnya PPNS BPOM dibawah koordinasi dan

pengawasan penyidik Polri, hal ini sebagaimana yang di atur dalam Pasal 7 ayat (2) Kitab



Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu tindak pidana yang disidik PPNS BPOM juga

dilaporkan ke penyidik polri dimana dalam hal ini penyidik Polri dapat memberikan petunjuk

dan bantuan yang di perlukan kepada PPNS BPOM.

Untuk melihat upaya penanganan tindak pidana di bidang pangan oleh Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanandi Kota Medan sudah maksimal atau

belum maka penulis tertarik untuk mengangkat menjadi skripsi dengan judul “Upaya Badan

Pengawas Besar Obat dan Makanan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran

Produk Makanan Ilegal (Studi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar POM dalam penanganan

tindak pidana peredaran produk makanan ilegal di Medan?

2. Hambatan -hambatan apa sajakah yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil Balai

Besar POM dalam penanganan tindak pidana peredaran produk makanan ilegal di

Medan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar POM dalam

penanganan tindak pidana peredaran produk makanan ilegal di Medan.



2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil

Balai Besar POM dalam melakukan penyidikan tindak pidana peredaran produk makanan

ilegal di Medan.

D. Manfaat Penelitan

Penelitian yang dilakukan ini menghasilkan mafaat yang bersifat teoritis dan praktis (terapan)

yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan

bagi semua kalangan mengenai upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan

makanan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran produk

makanan ilegal.

2. Secara Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan suatu bahan

rujukan dalam memahami penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran produk

makanan ilegal.

b. Bagi pembentuk Undang-Undang, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan

pemikiran baru dan di jadikan sebagai suatu bahan acuan untuk proses revisi Undang-

Undang yang berkaitan dengan makanan ilegal

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Menambah wawasan penulis mengenai hukum khususnya di bidang tindak pidana

peredaran makanan ilegal serta sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana

hukum di Universitas HKBP Nommensen.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

1. Pengertian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan Perpres NO. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat dan

Makanan, Badan Pengawas Obat dan  Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah

lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Pengawasan Obat dan Makanan . Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dibentuk

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.



Sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor

145 Tahun 2015. Pada Tahun 2017, telah diterbitkan nya Peraturan Presiden Tentang Badan

Pengawas Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPOM dikoordinasikan oleh

Menteri Kesehatan. Kepala BPOM menyampaikan laporan, saran dan pertimbangan di

bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan.

Kedudukan BPOM berdasarkan Perpres NO. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan

dan Makanan sebagai berikut :

a. Badan Pengawas Obat dan  Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah

lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang Pengawasan Obat dan Makanan

b. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri

yang menyelenggarakan urusan pemeriintahan di bidang kesehatan

c. BPOM dipimpin oleh Kepala.

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan

Pengawas Obat dan Makanan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden

Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu :3

3 https://www.pom.go.id/new/view/direct/function, diakses pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020  pukul
20.00 WIB



1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan

b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan

c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar

d. Pelaksanaan Pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar

e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi

pemerintah pusat dan daerah

f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan

Makanan

g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM

i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM

j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM

k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan BPOM.

2. Pengawasan sebelum beredar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pengawasan

Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin

Obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan,

khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan



3. Pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pengawasan

Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang

beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu

produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Berdasarkan pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan

Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan,

BPOM mempunyai kewenangan yaitu :

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan

keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Pasal 1 butir 2 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud penyidikan adalah

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Dalam bahasa belanda ini sama dengan opsporing. Menurut de Pinto, menyidik

(opsporing) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang datang untuk itu



ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar

yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.4

Dalam hal penyidikan, maka yang berperan disini adalah penyidik. Berdasarkan Pasal 6

ayat 1 KUHAP bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Wisnubroto menyatakan bahwa syarat kepangkatan penyidik di tentukan bahwa untuk

polisi serendah-rendahnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (Peldapol), sedangkan

untuk PPNS serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (gol II/b) atau yang

disamakan (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.) Syarat

kepangkatan penyidik pembantu ditentukan bahwa untuk polisi serendah-rendahnya

berpangkat Sersan Dua Polisi (Serdapol), sedangkan untuk PPNS serendah-rendahnya

berpangkat Pengatur Muda (gol II/a) atau yang disamakan (Pasal 3 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983).5

Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap

pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada

penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah

dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum

berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan

untuk segera disidangkan. Disini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang

dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut

umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan

4 Andi Hamzah , Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, 2008, Sinar Grafika, hal 120
5 Al. Wisnubroto, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Bandung, 2005, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.36.



persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena

keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Penyidikan

dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutuan, yaitu

untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.6

Penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia

bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi

suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara

menjadi terang dengan menghimpun pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana.

Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah

melakukan peristiwa yang dapat dihukum.

Apabila penyidikan dianggap telah cukup, maka Polri selaku penyidik berwenang untuk

menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 16 ayat 1 huruf 1).7 selaku

penyidik utama, Polri berwenang untuk memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan

kepada penyidik PNS dan menerima hasil penyidikan dari PPNS untuk selanjutnya

diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 16 ayat 1 huruf k).8

Penyidikan memerlukan upaya untuk pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat

dan tepat. Upaya-upaya penyidikan tersebut dimulai dari adanya surat panggilan,

penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal penyidik telah mulai

melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik

memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum melalui SPDP (Surat Pemberitahuan

6 Abdussalam, H. R, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Jakarta, Restu
Agung, 2009, hlm.86.

7 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisisan, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri, Lakssbang
Grafika, Surabaya, 2012, hlm.97

8 Ibid, hlm.98



Dimulainya Penyidikan) hal ini sesuai dengan Pasal 109 KUHAP Ayat 1. Setelah bukti-bukti

dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan

cemat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan

tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak

pidana maka penyidikan diberhentikan demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini

diberitahukan kepada penuntut umum dan kepada tersangka atau keluarganya.

Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, penuntut umum atau pihak yang

berkepentingan dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang akan

memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri

sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah, tetapi jika tidak sependapat

dengan penyidik, maka penyidikan wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyidikan, berkas

diserahkan kepada Penuntut umum. Penyerahan ini dilakukan dua tahap sesuai dengan Pasal

8 Ayat 3 :

1. Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.

2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab

atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Selesainya penyidikan dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila disuatu saat

ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan harus dibuka kembali.

Pembukaan kembali penyidikan yang telah dihentikan itu, dapat pula terjadi dalam putusan

praperadilan menyatakan bahwa penghentian penyidikan itu tidak sah dan memerintahkan

penyidik untuk menyidik kembali peristiwa itu. Dengan memperhatikan Pasal 110 Ayat (4)

KUHAP dan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP, jika Kejaksaan dalam tenggang waktu 14 hari



tidak mengembalikan berkas perkara, maka penyidik menyerahkan barang bukti dan

terdakwa kepada Kejaksaan, dengan tanpa diminta.9

2. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP yang

menyatakan selain penyidik Polri terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Yahya Harahap menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan

wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada

ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian

wewenang penyidikan pada salah satu Pasal. Jadi di samping pejabat Polri, undang-undang

pidana khusus tersebut memberikan wewenang kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan untuk melakukan penyidikan.10 Disamping itu, penyidik juga memiliki

kewajiban- kewajiban antara lain:11

1. Wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku (vide Pasal 37 ayat (3). Ini

mengandung arti bukan hanya hukum tertulis, tetapi juga harus mengindahkan norma

agama kesusilaan, kepatutan, kewajaran, kemanusiaan, dan adat istiadat yang

diunjung tinggi bangsa Indonesia.

2. Wajib membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan (vide Pasal 8 ayat (1) jo.

Pasal 75 KUHAP).

3. Wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (vide Pasal 106

KUHAP).

9 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika. Jakarta.1992. hlm.56.
10 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan,

Jakarta, 2013, Sinar Grafika, hlm.112-113.
11 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan,Sinar Grafika, hlm.50



4. Wajib memberitahukan dimulainya penyidikan, wajib memberitahukan penghentian

penyidikan kepada Penuntut Umum. Bahkan penghentian penyidikan tersebut

diberitahukan pula kepada tersangka atau keluarganya (vide pasal 109 KUHAP)

5. Wajib segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntu Umum

(Pasal 110 ayat 1)

6. Wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk Penuntut Umum,

apabila Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi (Pasal

110 ayat 3).

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana dan Jenis Pidana

Pidana berasal dari kata Straf (Belanda), pada dasarnya dikatakan sebagai suatu

penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti

bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Moeljatno dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata

straf, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang

inkonvensional, yaitu pidana.12

Menurut Andi Hamzah, sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan

pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan satu untuk keduanya, yaitu straf. Istilah

hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik dalam perdata, administratif,

12 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 2005, Hlm. 1



disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum

pidana.13

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau

penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang

melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan

atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang

dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada

hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang

ditentukan oleh undang-undang.14

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP, Hukum Pidana di Indonesia hanya

mengenai 2 (dua) penggolongan pidana, yaitu:15

1. Pidana Pokok, antara lain :

a. Pidana Mati

b. Pidana Penjara

c. Pidana Kurungan

d. Pidana Denda

e. Pidana Tutupan (ditambahkan berdasrkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

1946)

2. Pidana Tambahan, antara lain :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

13 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, Hlm. 27
14 Ibid, Hlm. 27
15 Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori –Teori

Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Malang, Hlm. 25-26



b. Perampasan barang-barang tertentu

c. Pengumuman putusan hakim

Jenis pidana tambahan hanya dijatuhkan apabila pidana pokok juga dijatuhkan. Berikut

ini penjelasan mengenai jenis-jenis pidana tersebut :

1. Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Negara Indonesia memiliki beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana

mati. Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana yang

diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat.16

Terdapat beberapa pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

yang mengatur mengenai ancaman pidana mati. Pasal-pasal tersebut sebagai

berikut :17

1. Makar membunuh kepala negara, pasal 104

2. Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia, Pasal 111 ayat 2

3. Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang, Pasal

124 ayat 3

4. Membunuh kepala negara sahabat, Pasal 140 ayat 4

5. Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, Pasal 140 ayat 3 dan 340

6. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu

malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada

orang berluka berat atau mati, Pasal 365 ayat 4

16 Leden Marpaung, 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 107
17 R. Soesilo, 1998, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya

Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea. Bogor, Sukabumi, Hlm. 34



7. Pembajakan di laut, pesisir, di pantai dan di kali, sehingga ada orang mati,

Pasal 444

8. Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan dan sebagainya

natara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara, Pasal 124 bis

9. Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan

perang, Pasal 127 dan 129

10. Pemerasan dengan pemberatan, Pasal 368 ayat 2

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang

terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga

permasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang

berlaku di dalam lembaga permasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata

tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.18

Pidana penjara dijatuhkan kepada penjahat yang menunjukkan watak buruk dan nafsu

jahat. Pidana penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup.19

Stelsel pidana penjara, menurut Pasal 12 ayat 1 dibedakan menjadi :20

 Pidana penjara seumur hidup

Pidana seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat

yakni,

18 Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 54
19 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Op. Cit, Hlm. 108
20 Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori –Teori

Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Op.Cit, Hlm. 34



1. Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 104, 365 ayat 4, 368

ayat 3

2. Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai

alternatifnya adalah pidana penjara sementara setingginya dua puluh tahun,

seperti Pasal 106 dan 108 ayat 2.

 Pidana penjara sementara waktu

Pidana penjara sementara waktu, paling rendah satu hari dan paling tinggi

(maksimum umum) 15 tahun (12 ayat 2). Pidana penjara sementara dapat

(mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam

hal yang ditentukan dalam pasal 12 ayat 3.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari

seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga

permasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang

berlaku di dalam lembaga permasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib

bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.21

Lamanya pidana kurungan ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi sebagai

berikut :22

1. Lamanya hukuman kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu

tahun

21 Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, Hukum Penitensier Indonesia, Op.cit, Hlm. 70
22 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Op.Cit, Hlm. 109



2. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika

ada pemberantasan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau

pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52a

3. Hukuman kurungan itu sekali-kali tidak boleh melebihi batas waktu satu tahun empat

bulan

d. Pidana Denda

Pidana denda selain diancamkan pada pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan

yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada pidana

denda ditentukan minimum dua puluh lima sen, sedangkan jumlah maksimum tidak ada

ketentuan.

Menurut Prof. Van Hattum, hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah

menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak pidana

yang sifatnya rungan saja.23

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan meruoakan suatu pidana pokok baru, yang telah dimasukkan ke dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana tutupan ditambahkan ke dalam Pasal 10

KUHP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946.24

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang rumah tutupan, rumah tutupan

berbeda dengan rumah penjara (Lembaga Permasyarakatan) karena keadaan rumah tutupan

serta fasilitas-fasilitasnya adalah lebih baik dari yang ada pada penjara.25

23 Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Op.Cit, Hlm. 79
24 Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Ibid, Hlm. 131



2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu sifatnya hanya sementara, kecuali jika terpidana dijatuhi

dengan pidana penjara seumur hidup. Pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 35 ayat

1 KUHP. Hak-hak yang dicabut antara lain :26

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu

2. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI

3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan hukum

4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali,

wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri

5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak

sendiri

6. Hak menjalankan mata pencaharian

b. Perampasan barang-barang tertentu

Berdasarkan pasal 39 KUHP, ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan

hakim pidana, yaitu :27

1. Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari

pelanggaran), yang disebut dengan corpora delicate, misalnya uang palsu dari

kejahatan pemalsuan yang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat

25 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori –Teori
Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Op.cit, Hlm. 34

26 Adami Chazawi, Ibid, Hlm. 44
27 Adami Chazawi, Ibid, Hlm. 50



2. Barang-barang yang digumakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan

instrumenta delicte, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan

atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain

sebagainya.

c. Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan

pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Pidana pengumuman putusan adalah salah

satu upaya preventif agar orang-orang tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan

orang lain. Cara melaksanakan putusan ini dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang

ditempelkan pada papan pengumuman melaluo media radio maupun televisi, yang

pembiayaannya dibebankan pada terpidana.28

2. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno pakar ahli hukum pidana, Tindak Pidana merupakan Perbuatan yang

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa

pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa

perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam

pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu

suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman

pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.29

28 Adami Chazawi, Ibid, Hlm. 54
29 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.Hlm. 59



Sedangkan menurut Simons mengatakan mengenai tindak pidana adalah :30

“Suatu tindak atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu

bertanggung jawab”.

Menurut Van Hammel :31

“Pembagian dari tindak pidana menjadi tindak pidana “kejahatan” dan tindak pidana

“pelanggaran” itu telah mendapat pengaruh dari pembagian tindak pidana yang disebut

“rechtsdelicten” dan “westdelicten”.

Pembagian dari tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” ini bukan

merupakan dasar bagi pembagian kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi buku ke-2

dan buku ke-3 melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam

perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan

secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu

perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu

diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai

delik dalam suatu undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat

sebagai perbuatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana

ini juga disebut mala in se. artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena

30 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.97
31 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1997,

hlm.210



sifat perbuatan tersebut memang jahat. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan

yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang

merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh

masyarakat oleh karena undang-undang mengancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana

jenis ini disebut juga dengan istilah mala prohibitia (malum prohibitium crimes).32

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Yang

pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang

dilarang. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan

telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan

akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160

KUHP tentang penghasutan. Sedangkan tindak pidana materil adalah perbuatan pidanaan

yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana ini baru

dianggap telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya aibat untuk

selesainya perbuatan seperti dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dalam pasal 378

KUHP tentang penipuan.

Jenis tindak pidana dibedakan atas delik komisi (commission act) dan delik omisi

(omission act). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu

berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan.

Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak

berbuat sesuatu yang diperintahkan, misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka

pengadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 522 KUHP. Tindak pidana juga dibedakan

atas tindak pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah

32 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Hlm. 101



delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338

KUHP, sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya

Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda.

Yang pertama adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Delik ini

dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan, penipuan, dan pembunuhan.

Yang kedua adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa

kali perbuatan, seperti Pasal 480 KUHP yang menentukan bahwa dapat dikualifikasikan

sebagai delik penadahan, maka penadahan itu harus dilakukan dalam beberapa kali.

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan

tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Yang dimaksud dengan tindak pidana

terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang dirampas

kemerdekaannya itu belum dilepas, maka selama itu pula delik itu masih berlangsung terus

menerus. Sedangkan yang dimaksud tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus

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

berlangsung terus menerus seperti pencurian dan pembunuhan.

Tidak pidana juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah tidak

pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau

dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan

relatif. Yang pertama adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan

untuk penuntutannya seperti pencemaran nama baik yang diatur di dalam Pasal 310 KUHP.

Sedangkan yang kedua adalah delik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, seperti



pencurian dalam kelurga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP. Delik biasa adalah delik yang

mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian,

dan penggelapan.

Kemudian, jenis tindak pidana juga dibedakan atas delik biasa dan delik yang

dikualifikasi. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya

unsur yang bersifat memberatkan seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Sedangkan delik yang dikualifikasi adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah

dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat, seperti

dalam Pasal 363 dan 365 KUHP yang merupakan bentuk kualifikasi dari delik pencurian

dalam Pasal 362 KUHP.33

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya setiap tindak pidana harus terdiri atas suatu unsur-unsur yang terjadi

karena tindak pidana tersebut. Pemenuhan unsur- unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari

dua segi sebagai berikut:34

a. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang

melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam

dengan hukuman.

b. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang

secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya

peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi,

33 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Ibid, Hlm. 104
34 Herlina Manullang, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Medan : UHN Press, hal 80



akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan

diancam dengan hukuman.

Adapun unsur- unsur tindak pidana menurut para ahli adalah sebagai berikut :

Menurut Mulyana W. Kusuma dalam bukunya mengutip pendapat sutherland tentang

unsur-unsur kriminalitas atau kejahatan. Sutherland mengemukakan bahwa suatu perilaku

tidak akan disebut kriminalitas jika tidak memuat unsur-unsur didalamnya.

Unsur-unsur mengenai kejahatan menurut Mulyana W. Kusuma adalah :35

1. “Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata/merugikan

2. Suatu kejahatan harus mempunyai akibat yang merugikan kepentingan-kepentingan,

masyarakat, sikap, kejiwaan/mental, atau pernyataan emosional tidaklah cukup

bahkan kalau seseorang memutuskan untuk melakukan kejahatan tetapi merubah

pikirannya sebelum ia melakukan kejahatan atau maksud/niat bukan merupakan

kejahatan

3. Kerugian harus dilarang oleh undang-undang dan diatur jelas dalam hukum pidana,

perilaku anti sosial bukanlha kejahatan, kecuali hal itu dilarang oleh undang-undang

(hukum pidana tidak berlaku surut)

4. Perbuatan yang didasarkan pada niat atau perbuatan sembrono, yang membawa

akibat-akibat yang merugikan

5. Harus ada niat jahat (mensrea) yang ditujukan terlebih dahulu

6. Harus ada keterpaduan/ terjadinya bersamaan antara niat jahat dan perbuatan

35 Mulyana.W.Kusuma, Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Alumni, Bandung,
1991, hlm.4



7. Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang oleh undang-undang

dengan perbuatan atas kehendak sendiri (voluntary misconduct)

8. Harus ada hubungan yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Oleh karena itu setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-

perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana.

Batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk

terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak

pidana. Hal ini sesuai dengan pendapat Buchari Said, yang mengatakan bahwa setiap tindak

pidana haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :36

“Haruslha ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan

tindak pidana. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini

tidak hanya terlihat dari perkataan “barang siapa”.

Menurut Moeljatno unsur-unsur Tindak Pidana yaitu  :37

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia

2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang

3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)

4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata

majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu , tapi tidak

36 Buchari Said, Ringkasan Pidana Materil, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2008,
hlm.76.

37 Erdianto Efendi, op.cit, hlm 98



dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa

tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Tindak pidana terdiri

dari unsur-unsur, yakni,

a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia)

b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

c. Diadakan tindakan penghukuman38

Perdefinisi perbuatan pidana, Moeljatno berpendapat bahwa elemen-elemen perbuatan

pidana adalah sebagai berikut :39

1. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

4. Unsur melawan hukum yang objektif

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana di Bidang Pangan

1. Pengertian Pangan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang pangan menyatakan bahwa pangan adalah “segala

sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,

peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan,

bahan paku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan,

dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

38 Adami chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Ibid, hlm 80.
39 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, 125, hal.125



Pangan yang aman, bermutu, bergizi, berguna dan tersedia secara cukup merupakan

prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan

yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta semakin berperan dalam

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

2. Jenis-Jenis Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Pnagan Nomor 18 Tahun 2012 jenis-jenis pangan yaitu :

a. Pangan Pokok adalah pangan pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama

sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

b. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai

dengan potensi dan kearifan lokal

c. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat

dikonsumsi langsung dan/ atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan panngan

d. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode

tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

3. Syarat Pangan Yang Legal

Pangan yang legal merupakan pangan yang memperoleh persetujuan hasil penilaian

kriteria keamanan, mutu, dan gizi suatu pangan olahan untuk melakukan peredaran di

Indonesia. Perolehan izin edar ini dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran produk

pangan olahan ke BPOM.

1. Keamanan Pangan



Keamanan Pangan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 adalah kondisi dan upaya

yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia,

dan benda lain yang dapat menggangu, merugikan, dan membahayakan kesehatan

manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat

sehingga aman untuk dikonsumsi.

2. Mutu pangan

berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 Mutu Pangan  adalah nilai yang ditentukan atas

dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan

3. Gizi

berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat

dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat,

air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

Adapun syarat pendaftaran pangan olahan dalam negeri yaitu :40

Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 BPOM 26/2018 dan Lampiran I Peraturan BPOM 27/2017,

persyaratan untuk memperoleh Izin Edar Pangan Olahan Dallam Negeri terdiri atas

pemenuhan dokumen administratif dan dokumen teknis.

Dokumen Administratif, terdiri dari :

a. Lampiran fotocopy Izin Usaha di bidang produksi pangan, berupa :

- Izin Usaha Industri, atau

- Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

40 https://www.virtualofficeku.co.id/izin-edar-bpom-pangan-
olahan/#:~:text=Surat%20penunjukan%20dari%20perusahaan%20di,sebagai%20Importir%20Terdaftar%20(IT),
diakses pada hari Selas  tanggal 18 Agustus 2020  pukul 12.49 WIB



- Dokumen Hasil audit sarana produksi, piagam program manajemen resiko, atau

sertifikat Cara Produksi Produk Olahan yang Baik (CPPOB)

- Apabila pendaftaran dilakukan secara manual, maka harus dilengkapi dengan

formulir pendaftaran dari laman Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM RI

serta surat kuasa untuk melakukan pendaftaran pangan jika diperlukan

- Apabila pendaftaran dilakukan secara elektronik, maka harus dilengkapi dengan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Akta Notaris Pendirian Perusahaan.

Dokumen teknis, terdiri dari :

a. Daftar bahan atau komposisi yang digunakan

b. Proses produksi

c. Hasil uji laboratorium terbaru atau sertifikat analisis pengolahan pangan untuk

kategori pangan olahan beresiko tinggi dan sedang

d. Informasi tentang masa simpan

e. Informasi tentang kode produksi

f. Rancangan label

g. Spesifikasi teknis pangan olahan program pemerintah jika diperlukan.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana di Bidang Pangan

Adapun jenis-jenis tindak pidana di bidang pangan yaitu :

1. Peredaran pangan tanpa izin edar, diatur dalam Pasal 142 UU Pangan No. 18 Tahun

2012



2. Peredaran pangan dengan menggunakan bahan tambahan pangan melampui ambang

batas maksimal yang ditetapkan, diatur di dalam Pasal 136 UU Pangan No. 18 Tahun

2012

3. Peredaran pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang

tercantum dalam label kemasan pangan, diatur di dalam Pasal  141 UU Pangan No.

18 Tahun 2012

4. Peredaran pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, diatur dalam

Pasal 140 UU Pangan No. 18 Tahun 2012

5. Peredaran pangan dengan memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar

atau menyesatkan pada label, diatur di dalam Pasal 144 UU Pangan No. 18 Tahun

2012

5. Unsur-unsur Tindak Pidana di Bidang Pangan

Adapun Unsur–Unsur Tindak pidana di bidang pangan sebagaimana yang diatur dalam

Undang-Undang Pangan, sebagai berikut :41

Pasal 133

- Pelaku usaha pangan

- Dengan sengaja

- Menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53

- Dengan maksud memperoleh keuntungan

- Yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal atau melambang tinggi

41 Dr. Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusu Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP, Kencana, hal 303



- Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp.

100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 134

- Setiap orang

- Melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan

- Yang dengan sengaja menerapkan tata cara pengolahan pangan

- Dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku

pangan yang digunakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 ayat 1

- Dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.

2.000.000.000,00 (dau miliar rupiah).

Pasal 135

- Setiap orang

- Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/

atau peredaran pangan

- Tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71

ayat (2)

- Dipidana penjara paling lama 2 (dau) tahun atau denda paling banyak Rp.

4.000.000.000,00 ( empat miliar rupiah)

Pasal 136

- Setiap orang

- Melakukan produksi pangan untuk diedarkan



- Dengan sengaja menggunakan

a. Bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan,

atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1)

b. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling

banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 137 ayat (1)

- Setiap Orang

- Memproduksi pangan

- Dihasilkan dari rekayasa genetik pangan

- Belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebagaimana diedarkan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1)

- Dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 137 ayat (2)

- Setiap orang

- Melakukan kegiatan atau produksi pangan

- Dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau yang dihasilkan

dari rekayasa genetik pangan

- Belum mendapatkan persetujuan keamanan sebelum diedarkan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 77 ayat (2)



- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak

Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 138

- Setiap orang

- Melakukan produksi pangan yang diedarkan

- Dengan sengaja

- Menggunakan bahan apa pun sebagai kemasan pangan

- Dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia sebagimana

dimaksud dalam pasal 83 ayat (1)

- Dipidana atau pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.

4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Pasal 139

- Setiap orang

- Sengaja membuka kemasan akhir pangan

- Untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84

ayat (1)

- Dipidana atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak

Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 140

- Setiap orang

- Memproduksi dan memperdagangkan



- Dengan sengaja

- Tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagimana dimaksud dalam pasal 86

ayat (2)

- Dipidana atau pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.

4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Pasal 141

- Setiap orang

- Dengan sengaja

- Memproduksi pangan

- Tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label

keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89

- Dipidana atau pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.

4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Pasal 142

- Pelaku usaha pangan

- Dengan sengaja

- Tidak memiliki izin edar

- Terhadap setiap pangan olahan

- Dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan

eceran yang sebagaimana dalam pasal 91 ayat (1)

- Dipidana atau pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.

4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)



Pasal 143

- Setiap orang

- Sengaja

- Mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal,

bulan, tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal

99

- Dipidana atau pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara atau denda paling

banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Pasal 144

- Setiap orang

- Sengaja

- Memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada

label sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (2)

- Dipidana atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.

6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)

Pasal 145

- Setiap orang

- Dengan sengaja

- Memuat keterangan atau perntataan

- Tentang pangan yang diperdagangkan

- Melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal

104 ayat (2)



- Dipidana atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.

6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)

Pasal 146 ayat (1)

Jika perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 137, pasal 138, pasal 142, pasal

143, pasal 145

- Jika perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 137, pasal 138, pasal 142,

pasal 143, pasal 145 yang mengakibatkan :

a. Luka berat atau membahayakan nyawa orang pelaku dipidana penjara paling lama

5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah)

b. Kematian orang, pelaku dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara

atau denda paling banyak  Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

Pasal 146 ayat (2)

- Jika perbuatan yang dimaksud dalam pasal 140 dapat mengakibatkan :

a. luka berat atau membahayakan orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara

paling lama 7 (tuuh) tahun atau denda paling banyak Rp. 14.000.000.000,00

(empat belas miliar rupiah)

b. kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar)

- dikenai pidana dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana

masing-masing



Pasal 148 ayat (1)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 sampai pasal 145

- Dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap

pengurusnya

- Pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan

3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap perseorangan

Pasal 148 ayat (2)

- Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dikenai

pidana tambahan berupa :

a. Pencabutan hak-hak tertentu atau

b. Pengumuman putusan hakim



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam sebuah penelitian ruang lingkup penelitian diperlukan agar pembahasan dalam

penelitian ini tidak mengambang dan hanya terfokus pada inti yang ingin diperoleh. Adapun

ruang lingkup penelitian ini mengenai upaya dan hambatan-hambatan Penyidik Pegawai Negeri

Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam penanganan tindak pidana peredaran

produk makanan ilegal di Medan.

B. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi untuk mengadakan penelitian di Balai Besar Pengawasan Obat dan

Makanan Medan, Jalan Willem Iskandar No. 2 Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian bersifat yuridis empiris dan Yuridis Normatif.

Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan cara mengumpulkan data dari

lapangan, atau lebih dikenal dengan studi hukum. Sedangkan Yuridis Normatif yaitu penelitian

yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah atau menganalisis Undang-Undang yang

berkaitan dengan permasalahan dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen sebagai

kajian utama.

D. Metode Pendekatan Masalah



Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yaitu :

Pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua

Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.42

Pendekatan Perundang-Undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi kesesuaian

antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau Undang-Undang yang satu dengan

Undang-Undang yang lain

E. Sumber Bahan Hukum Untuk

melengkapi penelitian ini, maka penulis menggunakan bahan hukum yang berhubungan dengan

masalah yang di teliti antara lain :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta secara langsung diperoleh

melalui penelitian lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung

di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan kota Medan.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang tidak diperoleh secara langsung dari penelitian

lapangan, yang berupa sejumlah keterangan dari buku-buku literatur, dokumen-dokumen,

dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang di teliti oleh penulis.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum

primer dan sekunder yaitu kamus bahasa hukum, media massa, internet, jurnal dan juga

bahan bahan yang terdapat di dalam perkuliahan.

42 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : KencanaPrenada Media Group, 2005, hlm. 133.



F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Kepala

Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM Medan untuk memperoleh data tertentu yang lebih akurat

dengan cara tanya jawab, dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah

sesuai dengan judul skripsi penulis yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Analisis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian akan di susun secara

sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, sistematis, serta dikaitkan dengan

sumber hukum sekunder dengan menggunakan metode berpikir dedukatif dan induktif yang

berpedoman pada hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

permasalahan yang di teliti untuk menjawab permasalahan kesimpulan dan saran.


