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Abstrack 

In practicum, the criminal or the criminal offence can be done by joining the people, 

everyone did the certain act by their self. And also happening of the criminal affence. In 

reality sometimes it’s easy to decide amongs of them, it’s really to fulfil the formulation of the 

criminal offence. So that to face this problem should be done by the reseacrh by using the 

yuridis sosiologist of methode or empiris that’s tend of descriptif analyst, it’s approached to 

research of scunder data first, through the test in case that become as the research object by 

holding the methode interview. The clasification has been done by the fencing crime of the 

system KUHP Indonesia, it’s the pledger, who asks doen pledger, someone who’s med 

pledger, someone who’s uitlokker, and someone who’s medeplictigheid. In KUHP system, to 

fulfil in case 55 KUHP who’s accountability amongs them who’s acted by him self (the 

dader). But for the man who’s been done as an assistant (56 KUHP case), the accountability 

is lighter than the pleger does in 55 KUHP case. Then the offence is done by the judge to the 

accused who’s been done by the fencing crime that’s fulfil for the subjective and objective 

from the case of 480 KUHP, it’s will be held by 55 and 56 KUHP case to decide it’s act. 

Investigator, the prose cuter, and the judge will be hoped carefully in the qualification the 

suspect or the accused as the pleger of the criminal offence in the fencing crime and the 

criminal should be appropriate with it’s accountability. 

Keywords : Accountability Of Criminal, Inclusion, The Fencing Crime 
 

 

Intisari 

Dalam praktiknya, kejahatan ataupun tindak pidana dapat diselesaikan oleh bergabungnya 

beberapa atau banyak orang, yang setiap orang melakukan wujud tingkah laku tertentu. 

Demikian pula terhadap terjadinya tindak pidana penadahan. Pada peristiwa senyatanya, 

kadang sulit dan kadang juga mudah untuk menentukan siapa diantara mereka perbuatannya 

benar-benar telah memenuhi rumusan tindak pidana. Oleh karena itu, untuk mengkaji 

masalah ini dilakukanlah penelitian dengan menggunakan metode yuridis sosiologis atau 

empiris yang bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder 

terlebih dahulu melalui studi kepustakaan dan dilanjutkan dengan mengadakan penelitian 

data primer di lapangan melalui pengujian terhadap kasus yang dijadikan sebagai objek 

penelitian dengan mengadakan metode wawancara. Adapun klasifikasi turut serta melakukan 

tindak pidana penadahan dalam sistem KUHP Indonesia, yaitu orang yang melakukan 

(pleger), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), orang yang turut melakukan 

(medepleger), orang yang sengaja membujuk (uitlokker), dan orang yang membantu 

(medeplictigheid). Dalam sistem KUHP, untuk golongan penyertaan yang dimasukkan dalam 

pasal 55 KUHP dibebani tanggungjawab yang sama antara mereka, yakni masing-masing 
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dibebani tanggungjawab yang sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana 

(dader). Tetapi bagi orang yang terlibat sebagai pembuat pembantu (pasal 56 KUHP), beban  

tanggungjawabnya lebih ringan daripada tanggungjawab pelaku dalam pasal 55 KUHP. Lalu, 

pemidanaan yang diterapkan oleh Hakim kepada terdakwa yang turut serta melakukan 

kejahatan penadahan adalah berdasarkan terpenuhinya unsur subjektif dan objektif dari Pasal 

480 KUHP yang akan dikaitkan dengan Pasal 55 dan 56 KUHP untuk menentukan sejauh 

mana andil perbuatannya. Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim diharapkan teliti 

dalam mengkualifikasikan tersangka atau terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penyertaan 

dalam kejahatan penadahan dan pemidanaan yang diterapkan haruslah sesuai dengan bentuk 

pertanggungjawabannya. 

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penyertaan, Kejahatan Penadahan 
 

 

 

I. Latar Belakang 

     Suatu bangsa dimana hukum 

berkembang, berarti menandakan bahwa 

nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa 

itu telah mendapat tempat dalam peraturan 

hukum. Ukuran untuk mengkriminalisasikan 

sesuatu perbuatan itu tergantung dari nilai-

nilai dan pandangan hidup yang terdapat 

dalam masyarakat tentang apa yang baik, 

benar, bermanfaat bagi masyarakatnya. 

Pandangan masyarakat tentang kehidupan 

menurut kesusilaan dan agama juga sangat 

berpengaruh dalam pembentukan hukum, 

khususnya hukum pidana. 

     Selain menyangkut masalah kriminalisasi 

dari perbuatan tertentu, tidak kalah 

pentingnya pandangan masyarakat tersebut 

menyangkut pula masalah 

pertanggungjawaban pidana dari si pembuat 

dan pemidanaannya. Bagaimanakah 

pandangan Undang-Undang terhadap orang 

yang melakukan perbuatan pidana dan 

apakah ukuran pertanggungjawabannya?
1
 

      Pada waktu membicarakan pengertian 

perbuatan pidana telah dinyatakan bahwa 

perbuatan pidana hanya mengatur tentang 

perbuatan yang melawan hukum  

dan termasuk dalam peraturan perundang-

undangan pidana, dan tidak 

dicampuradukkan dengan 

pertanggungjawaban pidana. Perbuatan 

pidana hanya   menunjuk pada dilarangnya 

perbuatan baik yang aktif maupun yang 

pasif diancam dengan pidana. Dalam hal 

apakah orang yang melakukan perbuatan 

pidana kemudian juga dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan dalam 

undang-undang, tergantung dari soal apakah 

dalam melakukan perbuatan pidana ini dia 

mempunyai kesalahan atau tidak.
2
 

     Maka dari itu, dasar yang pokok dalam 

menjatuhi pidana pada orang yang telah 

                                                           
1
  Bambang Poernomo dan Aruan Sakidjo, Hukum 

Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana 

Kodifikasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33. 
2
  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 

Jakarta, 1987, hlm. 137. 
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melakukan perbuatan pidana adalah 

berdasarkan “tidak dipidana jika tidak ada 

kesalahan”. Artinya, seseorang tidak dapat 

dipidana atas terjadinya perbuatan pidana 

yang dilakukan apabila tidak terdapat unsur 

kesalahan pada dirinya. Dasar ini adalah 

mengenai dipertanggungjawabkannya 

seseorang atas perbuatan yang telah 

dilakukannya. Jadi mengenai criminal 

responsibility atau criminal liability.
3
 

     Selanjutnya, dari berbagai macam tindak 

pidana yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat, salah satunya adalah tindak 

pidana penadahan dan dalam 

perkembangannya tindak pidana penadahan 

yang sering terjadi dewasa ini adalah tindak 

pidana penadahan terhadap kendaraan 

bermotor yang diperoleh dari kejahatan 

pencurian. Pada tindak pidana penadahan 

pelaku sudah mengetahui atau patut 

menduga bahwa barang atau obyek tersebut 

merupakan hasil kejahatan, sebagai contoh 

kendaraan bermotor yang dijual tidak 

dilengkapi dengan surat-surat yang sah 

seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan 

(STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan 

Kendaraan Bermotor (BPKB), sehingga 

pembeli patut  menduga bahwa kendaraan 

tersebut berasal dari tindak pidana 

penadahan. Tindak pidana penadahan 

terhadap kendaraan bermotor dapat 

mendorong orang lain untuk melakukan 

                                                           
3
   Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka 

Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 23. 

kejahatan-kejahatan, karena ada pihak yang 

menerima, membeli atau menampung hasil 

kejahatan. Pembeli kendaraan bermotor 

hasil penadahan disebut juga sebagai 

penadah karena pembeli tersebut 

mengetahui bahwa barang yang dibeli 

adalah hasil penadahan.
4
  

     Dengan demikian, disimpulkanlah bahwa 

tindak pidana adalah perbuatan yang oleh 

Undang-Undang dinyatakan dilarang dan 

disertai ancaman pidana bagi barang siapa 

yang melanggar larangan  tersebut. Wadah 

tindak pidana ialah Undang-Undang, baik 

yang berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan 

diluar kodifikasi tersebar luas dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan. Di 

dalam KUHP dimuat dalam buku II 

mengenai jenis kejahatan dan buku III 

mengenai pelanggaran. Tindak pidana yang 

dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun 

pelanggaran ditujukan pada orang (subjek 

hukum pidana). 

     Subjek hukum yang disebutkan dalam 

rumusan tindak pidana adalah hanya satu 

orang, bukan beberapa orang. Perhatikanlah 

rumusan misalnya, pasal 338 KUHP yang 

menyatakan “barangsiapa dengan sengaja 

menghilangkan nyawa orang lain, diancam 

karena pembunuhan dengan pidana penjara 

setinggi-tingginya lima belas tahun”. Lihat 

juga pencurian (pasal 362 KUHP) yang 

                                                           
4
  P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-delik 

Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 362. 
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merumuskan “barangsiapa mengambil 

suatu barang, yang seluruhnya atau 

sebagian milik orang lain, dengan maksud 

untuk dimiliki secara melawan hukum, 

diancam 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 semata-mata 

berdasarkan rumusan pasal 338 KUHP tadi, 

pada kasus A membunuh Y dengan tikaman, 

di mana B memegangi tangannya agar 

supaya tidak melawan, atau berdasarkan 

rumusan pasal 362 KUHP, pada kasus di 

mana A masuk rumah melakukan pencurian 

sedang B berjaga-jaga di luar rumah agar 

dalam melaksanakan aksinya tidak 

mendapat halangan atau dengan maksud 

memberi komando dengan kode-kode 

tertentu bilamana ada orang lain yang 

datang, maka B tentulah tidak dapat 

dibebani tanggungjawab pidana dan 

dipidana atas peran dan keterlibatannya 

dalam pembunuhan dan pencurian yang 

dilakukan oleh A tadi. Mengapa B tidak 

dipidana? Karena apa yang dilakukan B 

dalam pembunuhan dan demikian juga 

dalam pencurian tadi tidak memenuhi 

rumusan pembunuhan (pasal 338 KUHP) 

dan juga pencurian (pasal 362 KUHP), dia 

hanya melakukan sebagian saja dari unsur 

perbuatan dalam kejahatan itu. Dari 

perbuatan B memegangi tangan tidaklah 

menimbulkan kematian Y, demikian juga 

perbuatan berjaga-jaga di luar rumah 

tidaklah menyelesaikan pencurian, walaupun 

masing-masing B mempunyai andil atau 

peran terhadap kelancaran A melakukan 

kejahatan. Kejahatan itu dapat diselesaikan 

oleh perbuatan A pembuatnya (pleger) 

sendiri, yakni menikam pada pembunuhan 

dan mengambil pada pencurian. 

     Dari kedua peristiwa diatas, tampak 

dengan jelasnya bahwa apabila didasarkan 

pada rumusan kejahatan (pasal 338 KUHP) 

dan (pasal 362 KUHP) semata-mata, 

tentulah B karena perbuatannya memegang 

tangan dan perbuatan berjaga-jaga di luar 

rumah, pasti tidak dapat dipidana, karena 

tidak memenuhi rumusan tindak pidana 

pembunuhan maupun pencurian. Agar B 

dapat juga dipidana, maka haruslah ada 

ketentuan lain yang membebani 

pertanggungjawaban atas  perbuatannya 

seperti itu. Dengan maksud yang 

demikianlah maka dibentuknya ketentuan 

umum penyertaan yang dimuatkan dalam 

Bab V Buku I Pasal 55-62 KUHP. Dengan 

berdasarkan ketentuan perihal penyertaan ini 

maka B dibebani tanggungjawab pidana dan 

karenanya dapat dipidana pula. 

     Memang, dalam praktiknya tindak pidana 

dapat diselesaikan oleh bergabungnya 

beberapa atau banyak orang, yang setiap 

orang melakukan wujud tingkah laku 

tertentu, dari tingkah laku mereka itulah 
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melahirkan suatu tindak pidana. Pada 

peristiwa senyatanya, kadang sulit dan 

kadang juga mudah untuk menentukan siapa 

diantara mereka perbuatannya benar-benar 

telah memenuhi rumusan tindak pidana, 

artinya dari perbuatannya yang melahirkan 

tindak pidana itu.
5
 

 

II. KLASIFIKASI TURUT SERTA 

MELAKUKAN TINDAK PIDANA 

PENADAHAN DALAM SISTEM 

PERATURAN PERUNDANG- 

UNDANGAN DI INDONESIA 

A. Unsur-Unsur yang dikualifikasikan 

dalam hal Turut Serta Melakukan 

Tindak Pidana Penadahan 

     Tindak pidana penadahan telah diatur 

didalam Bab XXX dari buku II KUHP 

sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut 

Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana 

penadahan disebut tindak pidana 

pemudahan, yakni karena perbuatan 

menadah telah mendorong orang lain untuk 

melakukan kejahatan-kejahatan yang 

mungkin saja tidak akan ia lakukan, 

seandainya tidak ada orang yang bersedia 

menerima hasil kejahatan.
6
 

Pasal 480 KUHP yaitu : 

Diancam dengan pidana penjara paling lama 

empat tahun atau pidana denda paling 

banyak sembilan ratus rupiah: 

                                                           
5
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 

3 Percobaan dan Penyertaan, PT RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, 2002, hlm.67-69. 
6
   P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Loc.Cit. 

1. Barang siapa membeli, menyewa, 

menukar, menerima gadai, menerima 

hadiah, atau untuk menarik 

keuntungan, menjual, menyewakan, 

menukarkan, menggadaikan, 

mengangkut, menyimpan atau 

menyembunyikan sesuatu benda, 

yang diketahui atau sepatutnya harus 

diduga bahwa diperoleh dari 

kejahatan penadahan. 

2. Barang siapa menarik keuntungan 

dari hasil sesuatu benda, yang 

diketahuinya atau sepatutnya diduga 

bahwa diperoleh dari kejahatan.
7
 

Berdasarkan rumusan Pasal 480 KUHP 

tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa 

unsur-unsur tindak pidana penadahan itu 

terdiri atas: 

a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri 

dari dari : 

1. yang ia ketahui atau waarvan hij 

weet; 

2. yang secara patut harus dapat ia 

duga atau warn hij redelijkerwijs 

moet vermoeden. 

b.   Unsur-unsur objektif, yang terdiri 

dari : 

membeli (kopen), menyewa (buren), 

menukar (Inruilen), menggadai (In 

pand nemen), menerima sebagai 

hadiah atau sebagai pemberian (Als 

geschenk aannemen), didorong oleh 

                                                           
7
  R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, PT 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 304. 
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maksud untuk memperoleh 

keuntungan (Uit winstbejag), 

menjual (Verkopen), menyewakan 

(Verhuren), menggadaikan (In pand 

geven), mengangkut (Vervoeren), 

menyimpang (Bewaren), dan 

menyembunyikan (Verbergen). 

Disamping itu pula unsur-unsur tindak 

pidana yang diatur dalam Pasal 480 angka 2 

KUHP terdiri dari : 

a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri 

dari : 

1. yang ia ketahui; 

2. yang secara patut harus dapat 

diduga. 

b. Unsur-unsur objektif, terdiri dari : 

1. Barangsiapa; 

2. mengambil keuntungan dari hasil 

suatu benda; 

3. yang diperoleh karena kejahatan.
 

8
 

     Sehubungan dengan terjadinya tindak 

pidana penadahan ini, berikut akan dikaitkan 

dengan tindak pidana penyertaan sehingga 

dapat menghukum para pelaku kejahatan 

meskipun tidak memenuhi semua unsur-

unsur tindak pidana yang dilanggar 

sebagaimana telah dirumuskan dalam 

undang-undang yang bersangkutan. 

     Penyertaan (Deelneming) diatur dalam 

buku kesatu tentang peraturan umum, Bab V 

Pasal 55-62 KUHP. Makna dari istilah ini 

                                                           
8
    P.A.F. Lamintang, Op.Cit., hlm. 369. 

adalah bahwa ada dua orang atau lebih yang 

melakukan suatu tindak pidana atau dengan 

kata lain adalah bahwa ada dua orang atau 

lebih yang mengambil bahagian untuk 

mewujudkan tindak pidana.
9
 

    Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan 

diuraikan mengenai klasifikasi beserta 

unsur-unsur kualifikasi yang menjadi ciri 

dari setiap pembuat tindak pidana yang 

tergolong dalam pasal 55 dan pasal 56 

KUHP: 

1) Mereka yang Melakukan Tindak Pidana 

(Pembuat Pelaksana: Pleger) 

     Umumnya, “pelaku” dapat diketahui dari 

jenis delik, yakni: 

a. delik formal, pelakunya adalah 

barang siapa yang telah memenuhi 

perumusan delik dalam Undang-

undang; 

b. delik materiil, pelakunya adalah 

barang siapa yang menimbulkan 

akibat yang dilarang dalam 

perumusan delik; 

c. delik yang memuat unsur kualitas 

atau kedudukan, pelakunya adalah 

barang siapa yang memilki unsur 

kedudukan atau kualitas 

sebagaimana yang dirumuskan. 

Misalnya, dalam kejahatan jabatan, 

pelakunya adalah pegawai negeri.
10

 

                                                           
9
  E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum 

Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Storya 

Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 336. 
10

  Laden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum 

Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 78. 
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     Orang yang secara tunggal perbuatannya 

mewujudkan tindak pidana, dan yang 

disebut dengan pembuat tunggal (dader). 

Kriterianya ialah : 

a. dalam mewujudkan suatu tindak 

pidana tidak ada keterlibatan orang 

lain baik secara fisik (objektif) 

maupun secara psikis (subjektif); 

b. dia melakukan perbuatan yang telah 

memenuhi seluruh unsur tindak 

pidana tertentu yang dirumuskan 

oleh Undang-undang. 

Orang inilah yang dimaksud dengan 

perkataan “barang-siapa” (Hij die) dalam 

permulaan perumusan setiap tindak 

pidana.
11

 

     Perbuatan seorang pleger juga harus 

memenuhi semua unsur tindak pidana, sama 

dengan perbuatan seorang dader.
12

 

 

2) Mereka yang Menyuruh Melakukan 

Tindak Pidana (Pembuat Penyuruh: 

Doen Pleger)    

     Dari keterangan MvT (WvS) dapat 

ditarik unsur-unsur dari bentuk pembuat 

penyuruh: 

a. melakukan tindak pidana dengan 

perantaraan orang lain sebagai alat di 

dalam tangannya (Manus Domina); 

b.  orang lain itu berbuat (Manus 

Minestra): 

1) tanpa kesengajaan; 

                                                           
11

  Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 80. 
12

  Adami Chazawi, Ibid., hlm. 83. 

2) tanpa kealpaan; 

3) tanpa tanggungjawab, oleh sebab 

keadaan: 

a) yang tidak diketahuinya; 

b) karena disesatkan; dan 

c) karena tunduk pada 

kekerasan. 

Sebagai hal yang juga penting, dari apa yang 

diterangkan oleh MvT ialah bahwa jelas 

orang yang disuruh melakukan itu tidak 

dapat dipidana.
13

 

     Prof. Simons mengutarakan bahwa orang 

yang disuruh tersebut harus memenuhi 

syarat-syarat tertentu, yakni: Pasal 44 

KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 51 Ayat (2), 

dan apabila orang yang disuruh melakukan 

suatu tindak pidana mempunyai suatu 

kesalahpahaman mengenai unsur tindak 

pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai 

unsur kesalahan (dolus maupun culpa) tidak 

memenuhi unsur oogmerk dan opzet seperti 

yang telah disyaratkan oleh Undang-undang 

bagi tindak pidana tersebut.
14

 

3) Mereka yang Turut Serta Melakukan 

(Pembuat Peserta: Medepleger) 

     Untuk dapat mengatakan bahwa bentuk 

turut serta yang bersangkutan adalah “turut-

melakukan” maka menurut pendapat Hoge 

Raad, harus ada dua unsur-unsur turut 

melakukan (HAZEWINKEL SURINGA, 

hal. 240-241):  

                                                           
13

  Adami Chazawi, Ibid., hlm. 85. 
14

  Laden Marpaung, Op.Cit., hlm. 79--80. 
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a. antara para pelaku ada satu 

kerjasama yang diinsyafi (bewuste 

samenwerking); 

b. para pelaku bersama-sama 

melaksanakan tindak pidana yang 

dimaksudkan (gezamenlijke 

uitvoering).
15

 

Sehubungan dengan 2 (dua) unsur  yang 

diberikan tersebut, maka arah kesengajaan 

bagi medeplegen ditunjukkan kepada dua 

hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu :  

a. kesengajaan yang ditujukan dalam 

hal kerjasama untuk mewujudkan 

tindak pidana, ialah berupa 

keinsyafan/kesadaran seseorang 

pelaku terhadap pelaku lainnya 

mengenai apa yang diperbuat oleh 

masing-masing dalam rangka 

mewujudkan tindak pidana yang 

sama-sama dikehendaki; 

b. kesengajaan yang ditunjukkan dalam 

hal mewujudkan perbuatannya 

menuju penyelesaian tindak pidana. 

Disini kesengajaan pembuat pelaku 

adalah sama dengan kesengajaan 

pembuat pelaksana, ialah sama-sama 

ditujukan pada penyelesaian tindak 

pidana.
16

   

   

4) Mereka yang Sengaja Menganjurkan 

(Pembuat Penganjur: Uitlokker) 

                                                           
15

  E. Utrecht, Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, 

Surabaya, 2000, hlm. 37. 
16

  Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 100. 

     Menurut perumusan yang tercantum 

dalam pasal 55 ayat 1 sub 2e KUHP, maka 

unsur-unsur “membujuk” itu adalah 

a. dengan memakai salah satu atau 

beberapa cara-cara yang disebut 

dalam undang-undang pidana, 

sengaja membujuk (mengajak) 

seorang lain melakukan suatu 

perbuatan yang dilarang oleh 

undang-undang pidana; 

b. adanya kehendak pada yang 

melakukan (yang dibujuk) untuk 

melakukan perbuatan yang dilarang 

undang-undang pidana itu adalah 

akibat bujukan dari yang membujuk 

harus ada “psychische causaliteit” 

(HAZEWINKEL-SURINGA, hal. 

253); 

c. yang dibujuk telah melaksanakan 

atau telah mencoba melaksanakan 

perbuatan (yang dilarang oleh 

undang-undang pidana) yang 

dikehendakinya. Hanya ada satu 

kehendak pada yang dibujuk itu, 

haruslah yang dibujuk itu telah 

berbuat; 

d. oleh sebab itu, yang dibujuk 

bertanggungjawab penuh menurut 

hukum pidana dan apabila ia tidak 

dapat dihukum, maka tidak ada 

“membujuk” tetapi yang ada adalah 

“menyuruh melakukan”.
17

 

                                                           
17

  E. Utrecht, Op.Cit., hlm. 43. 
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5) Mereka yang Membantu Melakukan 

Tindak Pidana (Pembuat  Pembantu: 

Medeplichtigheid) 

     Perbuatan membantu tersebut sifatnya 

menolong atau memberi sokongan. Dalam 

hal ini, tidak boleh merupakan perbuatan 

pelaksanaan. Jika telah melakukan 

perbuatan pelaksanaan, pelaku telah 

termasuk mededader, bukan lagi 

membantu.
18

 

     Profesor SIMONS mengatakan, agar 

seorang medeplichtigheid dapat dihukum, 

maka perbuatan medeplichtigheid tersebut 

harus memenuhi dua macam unsur, yaitu :
19

 

a. Unsur Subjektif 

Yaitu kesengajaan pembuat pembantu 

dalam hal mewujudkan perbuatan 

bantuannya (baik sebelum pelaksanaan 

maupun pada saat pelaksanaan 

kejahatan) ditujukan untuk 

mempermudah atau memperlancar bagi 

orang lain dalam melaksanakan 

kejahatan.
20

 

b. Unsur objektif 

Bahwa wujud apa dari perbuatan yang 

dilakukan oleh pembuat pembantu 

hanyalah bersifat mempermudah atau 

memperlancar pelaksanaan kejahatan. 

Artinya dari wujud perbuatan pembuat 

                                                           
18

  Laden Marpaung, Op.Cit., hlm. 90-91. 
19

 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana 

Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 648. 
20

  Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 138-139. 

pembantu itu, tidaklah dapat 

menyelesaikan kejahatan.
21

 

     Adakalanya perbuatan “membantu” 

dilakukan tanpa berbuat atau bersifat pasif. 

Hal ini dapat terjadi jika seseorang 

berkewajiban untuk berbuat tetapi “tidak 

berbuat”, misalnya petugas ronda sengaja 

tidak melakukan ronda agar maling dapat 

masuk ke rumah A. Contoh ini termasuk 

dalam rumusan pasal 56 ayat (2) yang dapat 

dipidana karena dengan sengaja memberi 

kesempatan untuk melakukan kejahatan.
22

 

     Bagaimana dengan bantuan setelah 

pelaksanaan kejahatan? Walaupun 

sebenarnya di dalam Undang-Undang 

pembantuan setelah berlangsungnya 

kejahatan tidak termasuk dalam ketentuan 

mengenai penyertaan, artinya menurut 

aturan penyertaan tidak dapat dipidana. 

Akan tetapi, ada beberapa kejahatan yang 

dirumuskan sedemikian rupa yang pada 

dasarnya adalah berupa pembantuan setelah 

selesainya kejahatan. Contohnya: rumusan 

kejahatan penadahan pada pasal 480 KUHP; 

rumusan kejahatan menolong orang 

melepaskan diri dari tahanan yang terdapat 

pada pasal 223 KUHP; rumusan kejahatan 

menyembunyikan orang yang terdapat pada 

pasal 221 KUHP.
23

 

     Jadi, contoh-contoh tersebut ini 

merupakan beberapa tindak pidana khusus 

                                                           
21

  Adami Chazawi, Ibid., hlm. 140-141. 
22

  Laden Marpaung, Loc.Cit. 
23

  Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 152. 
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yang rumusannya itu sebagai pembantuan, 

tetapi bukan pembantuan sebagaimana 

menurut pasal 56 KUHP, karena dirumuskan 

sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri 

dan dipertanggungjawabkan sendiri bagi 

pembuatnya, yang tidak ada hubungannya 

dengan pertanggungjawaban pada 

pembantuan.
24

 

B. Pemidanaan Menurut Konsep KUHP 

Mengenai Peringanan dan 

Pemberatan Pidana     

Peringanan Pidana 

a. Hal-hal yang memperingan 

pidana di dalam konsep 1989 

diatur dalam pasal 52. 

b. Mengenai lamanya peringanan 

pidana diatur dalam pasal 53 

KUHP yang saat ini (Juli 1989).  

Pemberatan Pidana 

Hal-hal yang memberatkan 

pidana diatur dalam pasal 54 

konsep 1989.
25

 

 

C. Sistem Pertanggungjawaban Pidana 

dalam hal Turut Serta Melakukan 

Kejahatan didalam Ketentuan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana     

     Dalam hukum pidana Indonesia atau 

KUHP kita untuk golongan penyertaan yang 

dimasukkan dalam kelompok pertama 

                                                           
24

  Adami Chazawi, Ibid., hlm. 160. 
25

 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan 

Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2002, hlm. 129-137. 

(mededader), dalam pasal 55 KUHP (pleger, 

doen pleger, medepleger, dan uitlokker) 

dibebani tanggungjawab yang sama antara 

mereka, yakni masing-masing dibebani 

tanggungjawab yang sama dengan orang 

yang sendirian melakukan tindak pidana 

(dader).
26

 

     Sedangkan bagi orang yang terlibat 

sebagai pembuat pembantu (Pasal 56 

KUHP), beban tanggungjawabnya lebih 

ringan daripada tanggungjawab pelaku 

kelompok pertama tersebut (Pasal 55 

KUHP).
27

 

     Pada bagian muka telah disebutkan dan 

dijelaskan tentang bentuk-bentuk pernyataan 

dalam hal perbuatannya dan dalam bagian 

ini akan dibahas bentuk 

pertanggungjawaban dari masing-masing 

delik penyertaan tersebut : 

1) Pelaku (Pleger) 

     Dalam hal pertanggungjawaban bagi 

pleger merupakan pertanggungjawaban 

yang mutlak dalam artian sebagaimana yang 

dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya 

telah memenuhi unsur delik yang terdapat 

dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. 

Oleh karena itu, pada prinsipnya ia 

merupakan orang yang baik secara sendiri 

ataupun berkait dengan orang lain, telah 

dapat dijatuhi sanksi pidana.
28

 

                                                           
26

  Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 76-77. 
27

  Adami Chazawi, Ibid., hlm. 78. 
28

  Abdul Kholiq, Hukum Pidana (Buku Panduan 

Kuliah), Yogyakarta, 2002, hlm. 223. 
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2) Menyuruh Lakukan (Doen Pleger)   

     Pertanggungjawaban pidana atas 

perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang 

disuruh (actor materialis) dibebankan 

kepada pihak yang menyuruh (actor 

intelektual), karena actor intelektual yang 

menghendaki dan menginginkan terjadi 

perbuatan pidana dengan melalui pihak 

lain.
29

  

     Pertanggungjawaban dari actor 

intelektual hanya sebatas pada yang 

disuruhkan saja, tidak lebih, dan apabila 

tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka 

hal tersebut di luar dari tanggungjawab actor 

intelectual.
30

 

3) Turut Serta (Medepleger) 

     Orang-orang yang bersama-sama 

melakukan perbuatan pidana itu, timbal-

balik bertanggungjawab bagi perbuatan 

bersama, yang mana perbuatan itu terletak 

dalam lingkungan sengaja bersama-sama. 

Setiap orang yang bersama-sama melakukan 

suatu tindak pidana bertanggungjawab 

sepenuhnya atas segala akibat yang timbul 

dalam ruang lingkup kerja sama tersebut. 

Apabila akibat terjadi di luar lingkup kerja 

sama, masing-masing bertanggungjawab 

sendiri-sendiri atas perbuatannya.
31

    

     Apabila terjadi seorang medeplegen 

melampaui batas kesengajaan/kesepakatan 

                                                           
29

  Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia, 

Jakarta, 2003, hlm. 317. 
30

  Jan Remmelink, Ibid. 
31

  Laden Marpaung, Op.Cit., hlm. 81-82. 

yang telah disepakati, maka perbuatannya 

harus dipertanggungjawabkan sendiri.
32

 

4) Membujuk (Uitlokker) 

     Apabila ia oleh si penganjur dilakukan 

perbuatan percobaan terhadap suatu delik, 

maka sipenganjur tersebut sudah dapat 

dipertanggungjawabkan untuk dipidana 

sama dengan pembuat/pelaku.
33

 

     Terhadap orang tersebut, berdasarkan 

pasal 55 ayat (2) KUHP, dapat 

dipertanggungjwabkan kepadanya hanya 

perbuatan yang sengaja dianjurkan serta 

akibat perbuatan itu. Apabila diperhatikan 

ketentuan-ketentuan tersebut, tampaklah 

bahwa pertanggungjawaban daripada 

penganjur itu, pada satu pihak ia dibatasi, 

tetapi di lain pihak ia diperluas.
34

 

     Apabila yang dibujuk telah melakukan 

percobaan yang dapat dihukum, maka yang 

membujuk juga bertanggungjawab menurut 

hukum pidana, biarpun yang membujuk itu 

menghendaki supaya yang dibujuk 

melakukan satu delik yang terselesai 

(voltooid delict). Yang membujuk 

sebenarnya telah dapat dihukum berdasarkan 

pasal 86 KUHP.
35

 

    Apabila tidak dilaksanakannya tindak 

pidana oleh pembuat pelaksananya 

disebabkan oleh pembuat penganjurnya 

                                                           
32

  Jan Remmelink, Loc.Cit. 
33

   Bambang Poernomo dan Aruan Sakidjo, Op.Cit., 

hlm. 151. 
34

   Bambang Poernomo dan Aruan Sakidjo, Ibid., 

hlm. 152. 
35

   E. Utrecht, Op.Cit., hlm. 62. 
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sendiri, misalnya dia menarik penganjuran 

secara suka rela, maka dia tidak dapat 

dipidana (pasal 163 bis ayat 2). 

Tetapi apabila tidak dilaksanakannya oleh 

sebab hal di luar kehendak pembuat 

penganjur, maka dia telah dapat dipidana 

(pasal 163 bis ayat 1).
36

 

5) Membantu (Medeplichtigheid) 

     Dalam mempertanggungjawabkan 

perbuatan pidana oleh seorang pembantu, 

KUHP menganut sistem bahwa 

pertanggungjawabannya berdiri sendiri, 

artinya tidak digantungkan pada 

pertanggungjawabannya si pembuat.
37

 

     Tanggung jawab bagi pembuat pembantu 

lebih ringan dari pada tanggung jawab bagi 

seorang pembuat pelaku dan dengan 

demikian juga tidak sama dengan tanggung 

jawab bagi pembuat pelaksana (pasal 57 

ayat 1).
38

  

      Apabila petindak tidak jadi melakukan 

kejahatan atau baru saja pada persiapan 

melaksanakan yang tidak diancam dengan 

pidana atau apa yang dilakukan oleh 

petindak bukanlah suatu kejahatan, bahkan 

apabila pelaku dibebaskan dari tuduhan atau 

dilepaskan dari penuntutan, maka terhadap 

pembantu tetap akan 

                                                           
36

   Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 128-129. 
37

   Bambang Poernomo dan Aruan Sakidjo, Op.Cit., 

hlm. 158. 
38

   Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 149-150. 

dipertanggungjawabkan atas perbuatan 

pembantuannya.
39

 

 

III. PERTANGGUNGJAWABAN 

SUBJEK HUKUM DALAM HAL 

TURUT SERTA MELAKUKAN 

KEJAHATAN PENADAHAN 

 

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku 

Kejahatan Penadahan    

     Pertanggungjawaban Pidana dalam 

hukum pidana Indonesia adalah 

pertanggungjawaban berdasarkan 

kesalahan.
40

 

     Menurut Utrecht bahwa 

pertanggungjawaban pidana atau kesalahan 

menurut hukum pidana itu terdiri atas tiga 

anasir : 

a. Kemampuan bertanggungjawab 

(toerekeningsvatbaarheid) dari si 

pembuat. 

b. Suatu sikap psikis pembuat 

berhubung dengan kelakuannya 

yakni: 

1) kelakuan disengaja/anasir 

sengaja, atau 

2) kelakuan adalah suatu sikap 

kurang berhati-hati atau 

kealpaan. 

                                                           
39

  E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op.Cit., hlm. 375. 
40

 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa 

Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, 

Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 63. 
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c. Tidak ada alasan-alasan yang 

menghapuskan pertanggungjawaban 

pidana pembuat anasir 

toerekenbaarheid.
41

 

     Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku 

kejahatan penadahan menjurus kepada 

pemidanaan petindak, jika telah melakukan 

suatu tindak pidana penadahan itu dan 

memenuhi unsur-unsurnya yang telah 

ditentukan dalam undang-undang (Pasal 480 

KUHP), selain telah memenuhi pula syarat-

syarat pertanggungjawaban pidana seperti 

yang disebutkan di dalam penjelasan di atas. 

Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan 

yang terlarang (diharuskan), seseorang akan 

dipertanggungjawab-pidanakan atas 

tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan 

tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak 

ada peniadaan sifat melawan hukum atau 

rechtsvaardigingsgrond atau alasan 

pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut 

kemampuan bertanggungjawab, maka hanya 

seseorang yang “mampu bertanggung 

jawab” yang dapat dipertanggungjawab-

pidanakan. Namun, apabila pelaku kejahatan 

penadahan ini tergolong dalam klasifikasi 

tindak pidana penyertaan dalam arti terkait 

melakukan tindak pidana penadahan dengan 

beberapa pelaku lainnya dan tidak 

memenuhi semua anasir tindak pidana 

penadahan yang telah ditentukan dalam 

                                                           
41

  Sofyan Sastrawidjadja, Hukum Pidana (Asas 

Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan 

Pidana), Armico, Bandung, 1995, hlm. 180. 

pasal 480 KUHP, maka ia akan 

dipertanggungjawabkan berdasarkan sistem 

pertanggungjawaban pidana sesuai dalam 

rumusan pasal 55 ataupun pasal 56 KUHP 

dan didasarkan pula dengan jenis kejahatan 

yang ia lakukan yaitu kejahatan penadahan 

(pasal 480 KUHP). 

     Menurut M.V.T alasan-alasan penghapus 

pidana dibagi menjadi: 

1. Alasan-alasan yang terdapat dalam 

batin terdakwa, yaitu Pasal 44 

KUHP, 

2. Alasan-alasan yang di luar batin 

terdakwa, yaitu Pasal 48, 49, 50, 51 

KUHP.
42

 

     Walaupun prinsipnya bertolak dari 

“pertanggungjawaban pidana berdasarkan 

kesalahan” (Liability based on fault), namun 

dalam hal-hal tertentu Konsep Tahun 2004 

juga memberikan kemungkinan adanya 

“pertanggungjawaban yang ketat” (Strict 

liability) dalam Pasal 35 ayat (2), dan 

“pertanggungjawaban pengganti” (Vicarious 

liability) dalam Pasal 35 ayat (3). 

     Strict Liability adalah 

pertanggungjawaban tanpa kesalahan, ini 

berarti bahwa si pembuat sudah dapat 

dipidana jika ia telah melakukan perbuatan 

sebagaimana yang dirumuskan dalam 

Undang-Undang tanpa melihat bagaimana 

sikap batinnya.
43

      

                                                           
42

  Moeljatno, Op.Cit., hlm. 137-138. 
43

  Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum 

Pidana, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 32. 
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     Sedangkan Vicarious Liability adalah 

suatu pertanggungjawaban pidana 

dibebankan kepada seseorang atas perbuatan 

orang lain yang dilakukan oleh orang lain 

(the responsibility of one person for the 

wrongful acts of another). Secara singkat 

sering diartikan “pertanggungjawaban 

pengganti”, misalnya dalam hubungan kerja 

antara pekerja atau buruh dengan majikan.
44

     

 

B. Syarat-Syarat Pemidanaan Terhadap 

Pelaku Kejahatan Penadahan 

     Unsur-unsur tindak pidana pemidanaan 

menurut Soedarto : 

Syarat pemidanaan -> pidana, mencakup:  

1. Perbuatan 

a) memenuhi rumusan UU; 

b) bersifat melawan hukum (tidak ada 

alasan pembenar). 

2. Orang (berupa kesalahan / 

pertanggungjawaban) 

a) mampu bertanggung jawab; 

b) dolus atau culpa (tidak ada alasan 

pemaaf).
45

 

     Untuk kebutuhan praktek, perumusan 

tersebut sangat memudahkan pekerjaan 

penegak hukum, baik ia sebagai peserta-

pemain (medespeler) maupun sebagai 

peninjau (toeschouwer). Apakah suatu 

                                                           
44

  Roeslan Saleh, Suatu Reorienasi dalam Hukum 

Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 32. 
45

Joeni Arianto Kurniawan, “Syarat Pemidanaan”, 

2010, 

<http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/ti

ndak-pidana-2-pengertian-dan-unsur.html>, 

[05/03/2012] 

“peristiwa” telah memenuhi unsur-unsur 

dari suatu delik yang dirumuskan dalam 

pasal undang-undang, maka diadakanlah 

penyesuaian atau pencocokkan (bagian-

bagian/kejadian-kejadian) dari “peristiwa” 

tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang 

didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur dari 

delik penadahan (Pasal 480 KUHP) disusun 

terlebih dahulu seperti tersebut di atas. Jika 

ternyata sudah cocok maka dapat ditentukan 

bahwa “perisiwa” itu merupakan suatu 

tindak pidana pendahan yang telah terjadi 

yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan 

kepada subjeknya.
46

  

     Jadi, bilamana kita hendak 

menghubungkan petindak penyertaan 

(deelneming) dengan tindakannya yang 

terkait terhadap terjadinya kejahatan 

penadahan dalam rangka 

mempertanggungjawab-pidanakan petindak 

atas tindakannya itu, agar dapat ditentukan 

pemidanaan kepadanya harus diteliti dan 

dibuktikan bahwa: 

a. subjek harus sesuai dengan 

perumusan undang-undang dalam 

pasal 480 KUHP dan rumusan pasal 

55 atau pasal 56 KUHP; 

b. terdapat kesalahan pada petindak; 

c. tindakan itu bersifat melawan 

hukum; 

                                                           
46

  E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op.Cit., hlm. 212. 
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d. tindakan itu dilarang dan diancam 

dengan pidana dalam pasal 480 

KUHP; 

e. dan dilakukannya tindakan itu sesuai 

dengan tempat, waktu, dan keadaan-

keadaan lainnya yang ditentukan 

dalam undang-undang.
47

 

 

C. Tindakan Penuntutan dan 

Pemidanaan Bagi Subjek Hukum 

Turut Serta 

     Pengertian penuntutan ditentukan secara 

otentik di pasal 1 ayat 7 KUHAP yang 

berbunyi: “penuntutan adalah tindakan 

penuntut umum untuk melimpahkan perkara 

pidana ke pengadilan negeri yang 

berwenang dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang ini dengan 

permintaan supaya diperiksa dan diputus 

oleh hakim di sidang pengadilan. Hal dan 

cara tersebut terutama dapat dipelajari pada 

pasal-pasal 13 sampai dengan 15, 137 

sampai 144 dan lain sebagainya.
48

    

    Dari rumusan Pasal 1 butir 7 KUHAP, 

secara singkat proses penuntutan dan 

tuntutan pidana sebagai berikut: pelimpahan 

perkara pidana yang disertai surat dakwaan 

ke pengadilan yang berwenang; pemeriksaan 

di sidang pengadilan; tuntutan pidana; dan 

putusan Hakim.
49

  

                                                           
47

  E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op.Cit., hlm. 253. 
48

  E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Ibid.,hlm. 425. 
49

  Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar 

grafika, Jakarta, 2000, hlm. 68. 

     Sehubungan dengan terjadinya tindak 

pidana penyertaan, maka sudah tentu akan 

dilakukan tindakan penuntutan dan 

pemidanaan terhadap pelaku yang termasuk 

dalam kategori Pasal 55 dan Pasal 56 

KUHP, yang mana bagi setiap orang akan 

dikenakan ancaman hukuman sesuai dengan 

pasal yang dilanggarnya. 

 

 

IV. PENERAPAN PEMIDANAAN 

OLEH HAKIM TERHADAP 

TERDAKWA YANG TURUT 

SERTA MELAKUKAN TINDAK 

PIDANA PENADAHAN 

A. Kebijakan Hukum Pidana dalam hal 

Turut Serta Melakukan Kejahatan 

Penadahan      

     Upaya untuk menanggulangi kejahatan 

turut serta atau tindak pidana penyertaan 

penadahan dengan sarana hukum pidana, 

selain dengan telah memperhatikan 

terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana 

penadahan yang termuat dalam rumusan 

pasal 480 KUHP yang kemudian dikaitkan 

dengan rumusan pasal 55 dan pasal 56 

KUHP, kiranya perlu juga diperhatikan 

tujuan pemidanaan dan pemberian sanksi 

pidana yaitu sebagai upaya untuk 

menanggulangi kejahatan dalam rangka 

mencapai kesejahteraan masyarakat dan 

keadilan bagi pelaku tindak pidana.    

     Ketentuan pidana yang terdapat pada 

pasal 55 dan 56 KUHP beserta pasal yang 
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dilanggar atau yang memuat rumusan 

kejahatan tersebut (dalam hal ini kejahatan 

penadahan pasal 480 KUHP)  merupakan 

pedoman untuk mengadili para pembuat 

tindak pidana agar dapat dijatuhi hukuman 

pidana dalam lingkup fungsi dan substansi 

hukum pidana itu sendiri. Oleh karena itu, 

dapatlah diterapkan sanksi pidana terhadap 

pelaku yang turut serta melakukan kejahatan 

sesuai dengan kualifikasi masing-masing 

atau peran yang dilakukannya dalam 

terjadinya tindak pidana, sebagai kebijakan 

hukum khususnya hukum pidana dalam 

upaya menanggulangi kejahatan agar 

memberikan efek jera terhadap pelaku 

sekaligus sebagai upaya pencegahan 

terhadap masyarakat untuk tidak melakukan 

kejahatan sebab akan mendapatkan 

konsekuensi atas setiap kejahatan yang 

dilakukan. Namun, pemidanaan tersebut 

haruslah tetap berlandaskan pada tujuan 

hukum pidana ataupun disesuaikan 

efektivitasnya serta kepentingan-

kepentingan sosial demi menegakkan 

keadilan dan kepastian hukum bagi setiap 

para pelaku kejahatan maupun 

masyarakat/lingkungan sosial. 

 

B. Kasus 

     Kamis tanggal 27 Januari 2011 sekitar 

pukul 11.00 WIB, Terdakwa (Edi Antri 

Andra Batubara) dihubungi oleh Asmuni 

Alias Munik (belum tertangkap/DPO) 

melalui Handphone dengan menawarkan 

mobil lelangan/rongsokan kepada Terdakwa 

dan dijawab oleh Terdakwa: “tidak tahu”. 

Terdakwa pun disuruh untuk datang ke 

gudang milik Asmuni Alias Munik di Gg. 

Pertamina, Kampung Baru, Kec. Hamparan 

Perak, Kab. Deli Serdang. Karena Terdakwa 

tidak ada ongkos, maka Asmuni Alias 

Munik menyuruh Terdakwa naik taksi dan 

akan dibayar ongkosnya oleh Asmuni Alias 

Munik. Setelah sampai di tempat itu, 

Terdakwa bertemu dengan Asmuni Alias 

Munik dan Hendry (belum tertangkap/DPO) 

yang sedang berbicara di samping gudang, 

lalu terdakwa bertanya kepada Asmuni Alias 

Munik: “katanya mau jual mobil 

rongsokan?” dan dijawab oleh Asmuni Alias 

Munik: “itu ada dalam gudang”. Terdakwa 

pun langsung melihat ke dalam gudang dan 

di sana ia melihat pekerja sedang memotong 

bamper, kepala mobil Fuso dan dimasukkan 

ke dalam mobil colt diesel. Setelah itu, 

sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi 

bersama Asmuni Alias Munik ke warung di 

daerah Hamparan Perak. 

     Keesokan harinya, Jumat tanggal 28 

Januari 2011 sekitar pukul 09.30 WIB, 

Terdakwa disuruh Asmuni Alias Munik 

untuk mencari mobil rental dan kalau bisa 

mobil Avanza. Oleh karena mobil Avanza 

tidak ada, maka Terdakwa menawarkan 

mobil Kijang Kapsul dan setelah sepakat, 

Terdakwa membawa mobil tersebut ke kedai 

nasi Pasar V Paya Pasir Kec. Medan 

Marelan. Munik pun membayar uang rental 
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kepada Wendi pemilik mobil rental dengan 

harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). 

Setelah itu, Terdakwa dan Asmuni Alias 

Munik pergi menemui Hendry dan Sumoki 

Alias Kiki  di warung daerah Hamparan 

Perak untuk negosiasi penjualan bagian 

mobil truk Fuso yang akan dibeli oleh 

Sumoki Alias Kiki berupa mesin, gerdang, 

per, dan kepala mobil. Setelah terjadinya 

kesepakatan, Sekitar pukul 15.00 WIB 

Terdakwa dan Asmuni Alias Munik pergi ke 

gudang di Gg. Pertamina Hamparan Perak 

dan di sana Terdakwa melihat Sumoki Alias 

Kiki dan pekerjanya sedang membuka mesin 

dan ban truk Fuso. Terdakwa dan Asmuni 

Alias Munik melihat-lihat situasi di dalam 

gudang sambil mengawasi kegiatan Sumoki 

Alias Kiki yang sedang membongkar mesin 

dan ban truk Fuso tersebut. Kemudian 

Asmuni Alias Munik pamit untuk membeli 

rokok dan minuman pekerja, dan menyuruh 

Terdakwa untuk menjaga dan mengawasi 

pekerja yang sedang membuka mesin dan 

truk Fuso. Pada saat itu, tiba-tiba datang 

petugas Kepolisian berpakaian sipil 

mengamankan Terdakwa berikut barang 

bukti dari dalam gudang. Selanjutnya 

membawa Terdakwa ke kantor Polresta 

Pelabuhan Belawan untuk diproses.     

  

C. Analisa Kasus 

     Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan 

menyatakan telah terbuktinya dakwaan 

primair yang disusun oleh Penunutut Umum, 

yaitu Pasal 480 ke-1 e KUHPidana jo Pasal 

56 ke-1 e KUHPidana sehingga Dakwaan 

Subsidiairnya tidak perlu dipertimbangkan. 

    Sesuai dengan fakta hukum yang 

diperoleh, perbuatan terdakwa 

dikualifikasikan ke dalam bentuk tindak 

pidana penyertaan yang membantu 

kejahatan (Pasal 56 KUHP), sebab terdakwa 

telah dengan sengaja memberi bantuan 

terhadap dilakukannya kejahatan penadahan 

(Pasal 480 ke-1) sebuah mobil truk Fuso 

Mitsubishi BK 9463 DT dengan cara 

bertindak sebagai supir yang mencarikan 

mobil rental Toyota Kijang warna hitam No. 

Pol. B-1683-PQ dan mengantarkan Asmuni 

Als Munik untuk melakukan negosiasi 

penjualan mesin dan onderdil mobil truk 

Fuso tersebut kepada Sumoki Als. Kiki. 

Padahal seharusnya terdakwa juga harus 

menduga-duga bahwa sebuah mobil truk 

Fuso yang dibongkar itu tidak layak (hasil 

penadahan).  

     Selain itu, terdakwa juga membantu 

Asmuni Als. Munik untuk menjaga dan 

mengawasi pekerjaan pembongkaran mesin 

dan onderdil mobil truk Fuso itu di tempat 

yang dipagar tinggi dengan seng, bersemak-

semak, sehingga orang akan sulit untuk 

melihat apa yang terjadi di tempat tersebut. 

Dengan demikian, perbuatan terdakwa telah 

mempermudah dilakukannya tindak pidana 

dan membiarkan kejahatan itu dilakukan 

yaitu dengan tidak mencegahnya, sedangkan 



Jurnal Ilmu Hukum Prima   Volume II No. 1 September 2012 

38 
 

sebenarnya ia dapat dan harus 

mencegahnnya.  

     Vonis hukuman yang dijatuhkan oleh 

Majelis Hakim adalah 9 bulan penjara yang 

sebelumnya oleh Jaksa Penuntut Umum 

menuntut 1 tahun 6 bulan penjara, telah 

menunjukkan bahwa memang sudah 

seharusnya hukuman tersebut lebih ringan 

dari maksimum ancaman pokoknya sesuai 

dengan kualifikasinya sebagai “pembuat 

pembantu” kejahatan tersebut. Dengan 

begitu, pertimbangan Hakim dari segi 

penjatuhan pidana sudah tepat dan saya 

setuju dengan amar putusan ini. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

     Adapun kesimpulan dari hasil 

pembahasan tersebut di atas, yaitu : 

1. Penyertaan (Deelneming) diatur dalam 

buku kesatu tentang Peraturan Umum 

Bab V Pasal 55-62 KUHP, yang 

pengertiannya adalah meliputi semua 

bentuk turut serta/terlibatnya orang atau 

orang-orang baik secara psikis maupun 

fisik dengan melakukan masing-masing 

perbuatan sehingga melahirkan suatu 

tindak pidana.  

2. Klasifikasi turut serta melakukan tindak 

pidana dalam sistem Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Indonesia 

termuat dalam rumusan Pasal 55 KUHP 

yang menyatakan bahwa ada 4 pelaku 

penyertaan: orang yang melakukan 

(pleger), orang yang menyuruh 

melakukan (doenpleger), orang yang 

turut melakuakan (medepleger), dan 

orang yang sengaja membujuk 

(uitlokker). Sedangkan menurut Pasal 56 

KUHPidana, ada pula yang dipidana 

sebagai yang membantu melakukan 

kejahatan. 

3. Dalam KUHP Indonesia untuk golongan 

penyertaan yang dimasukkan dalam 

pasal 55 KUHP dibebani tanggungjawab 

yang sama antara mereka, yakni masing-

masing dibebani tanggungjawab yang 

sama dengan orang yang sendirian 

melakukan tindak pidana (dader). 

Sedangkan bagi orang yang terlibat 

sebagai pembuat pembantu (pasal 56 

KUHP), beban tanggungjawabnya lebih 

ringan daripada tanggungjawab pelaku 

yang dimaksud dalam pasal 55 KUHP  

tersebut.  

4. Pertanggungjawaban dalam hukum 

pidana Indonesia harus berdasarkan asas: 

tidak dipidana jika tidak melakukan 

kesalahan. Adapun unsur-unsur 

kesalahan, yaitu: 

a. Adanya kemampuan bertanggung 

jawab pada si pembuat; 

b. Hubungan batin antara pelaku 

dengan perbuatannya yang berupa 

kesengajaan (dolus) atau kealpaan 

(culpa); 
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c. Tidak ada alasan yang menghapus 

kesalahan atau tidak ada alasan 

pemaaf. 

5. Tindak pidana penadahan diatur dalam 

Bab XXX dari buku II KUHP sebagai 

tindak pidana pemudahan. Disebut 

tindak pidana pemudahan, yakni karena 

perbuatan menadah telah mendorong 

orang lain untuk melakukan kejahatan-

kejahatan yang mungkin saja tidak akan 

ia lakukan, seandainya tidak ada orang 

yang bersedia menerima hasil kejahatan. 

Unsur-unsur tindak pidana penadahan 

terdapat dalam rumusan Pasal 480 

KUHP yang terdiri dari unsur subjektif 

dan unsur objektif. 

6. Penerapan pemidanaan oleh Hakim 

terhadap terdakwa yang turut serta 

melakukan tindak pidana penadahan 

dapat dilihat dari studi kasus dalam 

putusan No. 1.000/Pid.B/2011/PN.Mdn. 

terhadap terdakwa EDI ANTRI ANDRA 

BATUBARA yang telah melakukan 

kejahatan “MEMBANTU MENADAH”, 

sebagai berikut: bahwa terdakwa dijatuhi 

pidana 9 bulan penjara sebagai pembuat 

pembantu dalam kejahatan penadahan 

terhadap sebuah mobil truk fuso, sebab 

telah memenuhi rumusan Pasal 480 ke-1 

e KUHP jo Pasal 56 ke-1 e KUHP 

berdasarkan pertimbangan hakim yang 

disertai dengan hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan dari 

terdakwa.  

 

B. Saran 

     Berdasarkan pada hasil kajian yang 

dilakukan melalui data sekunder berkenaan 

dengan permasalahan yang ada dalam 

penelitian ini, maka hendaknya: 

1. Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan 

Hakim agar lebih teliti dalam 

menetapkan klasifikasi tersangka 

maupun terdakwa sehubungan untuk 

melakukan tindakan penuntutan dan 

pemidanaannya sesuai klualifikasi yang 

terdapat dalam rumusan Pasal 55 KUHP 

dan Pasal 56 KUHP serta rumusan Pasal 

480 KUHP, sehingga tidak terjadi 

kesalahan sewaktu  

2. Perlu suatu pelatihan mengenai teori-

teori hukum pidana yang dipelajari bagi 

para penegak hukum nantinya, 

khususnya mengenai pemahaman 

terhadap pertanggungjawaban dan 

pemidanaan bagi pelaku turut serta yang 

terkadang tidak adil dirasakan oleh 

terdakwa.  

3. Hakim dalam menerapkan pemidanaan 

agar selalu mempertimbangkan dan 

menganalisis suatu permasalahan secara 

menyeluruh sehingga mendapatkan 

suatu penafsiran yang tidak salah 

sehubungan untuk menetapkan sejauh 

mana batas-batas pertanggungjawaban 

tiap-tiap pelaku, sehingga berat-

ringannya putusan pidana dirasakan 



Jurnal Ilmu Hukum Prima   Volume II No. 1 September 2012 

40 
 

setimpal dengan andil perbuatan si terdakwa. 
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