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Pembimbing II :  Syarifah Rahmatillah, S.HI., M.H 

Kata Kunci :  Peran Penyidik Kepolisian, Tindak Pidana Pembakaran      

Kantor Pemerintahan. 

 

 

Peran Penyidik Kepolisian adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 

mencari dan mengumpulkan bukti yang sesuai dengan aturan perundang-

undangan (hukum) guna menemukan tersangkanya. Ada permasalahan yang 

terjadi yaitu bahwa peran penyidik kepolisian dalam penyelesaian kasus tindak 

pidana pembakaran kantor pemerintah masih di anggap kurang efektif. Adapun 

pertanyaan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah peran 

penyidik kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pembakaran kantor 

pemerintahan di desa Blang Dalam, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya.  

Apakah yang menjadi faktor penghambat penyidik kepolisian dalam melakukan 

penyidikan terhadap tindak pidana pembakaran kantor pemerintah desa Blang 

Dalam, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah 

ingin mengetahui peran penyidik kepolisian dalam menyelesaikan kasus pidana 

pembakaran kantor pemerintahan (Keuchik) di desa Blang Dalam, Kecamatan 

Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Ingin mengetahui faktor penghambat 

penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 

pembakaran kantor pemerintah desa Blang Dalam, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat 

Daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: peran penyidik kepolisian dalam 

menyelesaikan kasus tindak pidana di desa Blang Dalam, Kec. Susoh, Kab. 

Aceh Barat Daya masih kurang efektif. Faktor penghambat penyidik kepolisian 

dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana pembakaran kantor 

pemerintah desa Blang Dalam, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya 

yaitu: Pertama, tidak terdapat cukup bukti, kedua, perkaranya ternyata bukan 

perkara pidana. Sehingga berbanding terbalik terhadap data yang di temukan di 

lapangan antara penyidik kepolisian dan data yang ada di masayarakat. 
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TRANSLITERASI 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987 

 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan 

transliterasinya dengan huruf Latin. 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

 Alīf ا

tidak di-

lambang

-kan 

tidak dilam-

bangkan 
 {t}ā’ t ط

te (dengan 

titik di 

bawah) 

 }z}a z ظ Bā’ b Be ب

zet (dengan 

titik di 

bawah) 

 ‘ ain‘ ع Tā’ t Te ت

koma 

terbalik (di 

atas) 

 \S|a’ s ث
es (dengan 

titik di atas) 
 Gain g Ge غ

 Fā’ f Ef ف Jīm j Je ج

 Hā’ h ح
ha (dengan ti-

tik di bawah 
 Qāf q Ki ق

 Kāf k Ka ك Khā’ kh ka dan ha خ

 Lām l El ل Dāl d De د

 Żāl ż ذ
zet (dengan 

titik di atas) 
 Mīm m Em م

 Nūn n En ن Rā’ r Er ر

 Wau w We و Zai z Zet ز

 Hā’ h Ha ه Sīn s Es س
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 Hamzah ‘ Apostrof ء Syīn sy es dan ye ش

 S{ad s} ص
es (dengan ti-

tik di bawah) 
 Yā’ y Ye ي

 }D{ad d ض
de (dengan ti-

tik di bawah) 
    

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1) Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah ā A ــَـ

 Kasrah ī I ــِـ

 D{ammah ū U ــُـ

 

2) Vokal rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan.huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama 

يْ ..َ.  Fath}ah dan yā’ ai a dan i 

وْ ..َ.  Fath{ah dan wāu au a dan u 

Contoh: 

َكَتبَْْ  - kataba 

فَـَعلَْْ  - fa‘ala 

ذُِكرَْْ  - żukira 

َهبُْْ َيذ   - yażhabu 
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لَْْ ِْ  ْ ُس  - su’ila 

َكي فَْْ  - kaifa 

َهو لَْْ  - haula 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 

ى..َ.ْا..َ.  Fath{ah dan alīf atau yā’ ā a dan garis di atas 

يْ ..ِ.  Kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 

وْ ..ُ.  D{ammah dan wāu ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 qāla - َقالَْ

 ramā - َرَمى

 qīla - ِقي لَْ

 yaqūlu - يـَُقو لُْ

 

4. Tā’ marbūt}ah 

Transliterasi untuk tā’ marbūt}ah ada dua, yaitu tā’ marbūt}ah hidup dan 

tā’ marbūt}ah mati, berikut penjelasannya:  

1. Tā’ marbūt}ah hidup 

Tā’ marbūt}ah yang hidup atau mendapat harakat fath{ah, kasrah dan 

d{ammah, trasnliterasinya adalah ‘t’. 

2. Tā’ marbūt}ah mati 
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Tā’ marbūt}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah ‘h’. 

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūt}ah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka tā’ marbūt}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh 

الَِْرو َضُةْا أَلط فَْ  - raud{ah al-at}fāl 

 - raudatul atfāl 

َِديـ َنُةْال ُمنَـوَّرَةُْ
 al-Madīnah al-Munawwarah - امل

 - al-Madīnatul-Munawwarah 

 T{alh{ah - طَل َحةُْ

 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 rabbanā - َربَـَّنا

 nazzala - نـَزَّلَْ

 al-birr - الِبْر

 al-h}ajj - احَلجْ 
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 nu‘‘ima - نـُعِّمَْ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu al, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qamariyyah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah, ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.  

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai 

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti 

huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu - الَرُجلُْ

 as-sayyidatu - الَسيَِّدةُْ

سُْ  asy-syamsu - الَشم 

 al-qalamu - الَقَلمُْ

 al-badī‘u - الَبِدي عُْ

 .al-jalālu - اجًلاَللُْ
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7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab berupa alīf. 

Contoh: 

 ta’khużūna - َتأ ُخُذو نَْ

 ’an-nau - النـَّو ءُْ

ءْ   syai’un - َشي 

 inna - ِإنَّْ

 umirtu - أُِمر تُْ

 akala - َأَكلَْ

 

8. Penulisan kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 

Contoh: 

ََْْخيـ رََُْْلُوَْْالَلهََْْوِإنَّْ  الرَّازِِقي   Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn 

  Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Wa auf al-kaila wa-almīzān َوَأو فـُو اْال َكي َلَْوال ِميـ َزانَْ 
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  Wa auful-kaila wal-mīzān 

َِلي ل   Ibrāhīm al-Khalīl إَبـ َراِهي ُمْاْل 

  Ibrāhīmul-Khalīl 

ِمْاهلِلََْم َراَهاَْوُمر َساَها   Bismillāhi majrahā wa mursāhā ِبس 

  Walillāhi ‘alan-nāsi h{ijju al-baiti  َولِلِهَْعَلىْالنَّاِسِْحجرْال بَـي ِتْ 

َتطَاَعِْإَلي ِهَْسِبي الًْ   .man istat}ā‘a ilaihi sabīla َمِنْاس 

  Walillāhi ‘alan-nāsi h{ijjul-baiti  

  Manistat}ā‘a ilaihi sabīlā 

 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

َرُسو لْ وًْ  ًماُْمَُمَّد َْإالَّْ  Wa mā Muh{ammadun illā rasūl 

  Inna awwala baitin wud{i‘a linnāsi lallażī ِإنََّْأوََّلْبـَي ٍتًْوِضَعْلِلنَّاِسَْللَِّذي 

 bibakkata mubārakan  بَِبكََّةُْمَبارََكةًْ 

ُرْالرََّمَضاَنْالَِّذيْأُن زَِلِْفي ِهْال ُقر َأُنْ   Syahru Ramad{ān al-lażī unzila fīh al -Qur’ānu َشه 

  Syahru Ramad{ānal-lażī unzila fīhil Qur’ānu 

 ِْ ُُفِقْال ُمِبي  َْرَآُهْبِاأل   Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn َوَلَقد 
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  Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni 

 َْ ْال َعاَلِمي  ُدْلِلِهَْربِّ  Alh{amdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn احَلم 

  Alh}amdu lillāhi rabbil ‘ālamīn 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak dipergunakan. 

Contoh: 

ِْمَنْاهلِلَْوفَـت ح َْقرِي بْ    Nas}run minallāhi wa fath{un qarīb َنص ر 

ًعا  يـ  ُرَْجَِ َم   Lillāhi al-amru jamī‘an لِلِهْاأل 

  Lillāhil-amru jamī‘an 

ٍءَْعِلي مْ    Wallāha bikulli syai’in ‘alīm َواهللُِْبُكلَِّْشي 

 

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 

 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 

ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaimān. 
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2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu alat negara penegak 

hukum. Faktor manusia adalah dominan sebagai sosok yang dipilih dan disaring 

dari masyarakat dalam suatu wadah yang harus bertanggug jawab demi 

tegaknya hukum. Tugas anggota polisi diseluruh dunia adalah sama yakni 

menegakkan hukum, melindungi jiwa manusia dan harta benda.
1
 

Dalam  Undang-Undang  No. 2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara 

Republik Indonesia, Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : 

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : 

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

2. Menegakkan hukum; dan 

3. Memberikan   perlindungan,   pengayoman,dan   pelayanan    kepada 

masyarakat.
2
 

Lebih khusus lagi tugas dan kewenangan kepolisian dalam penegakan 

hukum (Penyelidikan  dan  penyidikan)  diatur  dalam  Undang-undang No.  8  

Tahun  1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana (KUHAP), 

Pasal  106  yang berbunyi sebagai berikut : 

                                                             
1
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Anggota 

Polri: Buku Saku (Jakarta: Polri, 2001), h. 1. 
2
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Th.  2002  

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Jakarta: Citra Media Wacana, 2009), h. 13. 
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“Penyidik yang mengetahui, menerima laporan dan/ atau pengaduan 

tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana 

wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”.  

Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan 

mencari serta mengumpulkan bukti-bukti supaya tindak pidana yang ditemukan 

dapat menjadi terang, serta agar menemukan dan menentukan pelakunya. Akan 

tetapi, cara penguraiannya  dalam  KUHAP  agak  berserakan  dalam  beberapa  

bab. 

Dengan keadaan demikian tentu akan menyulitkan mekanisme penilaian 

yuridis bilamana mengacu pada hokum yang ada, yaitu UU No. 8 tahun1981. 

Khususnya ketentuan mengenai pra peradilan. Karena untuk mempraperadilkan 

diperlukan bukti adanya SP3 yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. 

Keadaan tersebut banyak pihak yang kemudian dirugikan oleh 

ketidakjelasan kelanjutan penanganan pengaduan ini. Pihak yang paling 

dirugikan adalah pihak korban yang telah menderita kerugian. Dari sisi 

manajeman dan administrasi penyelesaian perkara sehingga terjadi penumpukan 

perkara. Citra kepolisian menjadi tidak baik karena jumlah kasus yang tidak 

terselesaikan sangat besar. Fungsi penyidikan dan penuntutan merupakan 

wewenang pemerintahan dibidang penegakan hukum didalam pelaksanaan 

fungsi penyidikan dan penuntutan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk 

melahirkan perbuatan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang. 

Menurut Gerson W. Bawengan : “tujuan penyidikan adalah untuk 

mengetahui siapa yang melakukan kejahatan dan mencari pembuktian-

pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya” Untuk  mencapai  

maksud  tersebut  maka  penyidik  akan  menghimpun  keterangan sesuai dengan 
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fakta-fakta tertentu atau peristiwa- peristiwa tertentu. Menghimpun keterangan-

keterangan dimaksud biasanya mengenai:
3
 

1. Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan. 

2. Identitas si korban. 

3. Tempat dimana kejahatan itu dilakukan. 

4. Bagaimana kejahatan itu dilakukan. 

5. Waktu terjadinya kejahatan.  

6. Apa yang menjadi motifnya 

Sebagaimana dilihat  dalam  titik  pangkal  pemeriksaan dihadapan 

penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh tentang peristiwa pidana yang 

telah dilakukan. Akan tetapi, sekalipun tersangka menjadi titik tolak 

pemeriksaan, terhadapnya harus dilakukan asas akusator. Tersangka harus 

ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia 

harus dimulai dari sebagi subjek bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan 

manusia sebagai tersangka, melainkan tindak pidana yang dilakukannya yang 

menjadi objek pemriksaan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai 

dengan prinsip hukum praduga tidak bersalah (presumption of innocence) 

sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap yang diatur  dalam pasal 8 undang – undang no 4 tahun 2004 tentang 

kekuasaan kehakiman. 

Wewenang dan kewajiban penyidik serta ruang lingkup fungsi 

penyidikan kurang sistematis pengaturannya, sehingga untuk memahami 

masalah  penyidikan secara sempurna, tidak dapat melihatnya pada bab XIV 

(tentang penyidikan) saja, tetapi harus melihat dan mengumpulkannya dari bab 

dan pasal-pasal lain diluar kedua bab yang diterbitkan. 

                                                             
3
Gerson  W.  Bawengan,  Penyidikan  Perkara  Pidana  dan  Teknik  Introgasi  (Jakarta  

: Pradnya Paramita, 1977), hal. 11. 
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Sedangkan mengenai alasan penghentian penyidikan. Undang-undang 

menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai 

dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan 

tersebut penting karena untuk menghindari kecendrungan pada diri pejabat 

penyidik. Dengan penggarisan  ini   undang-undang  mengharapkan  supaya  

dalam  mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik 

mengujinya pada alasan-alasan yang 

ditentukan. Tidak semuanya pada alasan yang dapat dipertanggungjawab 

menurut hukum, serta sekaligus pula memberi landasan bagi pihak-pihak yang 

merasa keberatan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan menurut 

hukum. Demikian juga bagi pra peradilan, penggarisan alasan-alasan 

penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang pra 

peradilan. Jika ada permintaan pemeriksaan atas sah atau tidaknya penghentian 

penyidikan. 

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang 

terjadinya  suatu  peristiwa  yang  patut  diduga  merupakan tindak  pidana  dan  

atau menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan wajib segera 

melakukan tindakan   penyidikan.   Sejak   saat   penyidik   sudah   mulai   

melakukan   tindakan penyidikan, maka penyidik yang bersangkutan wajib 

segera memberitahukan dimulainya penyidikan itu kepada penuntut umum 

dengan menggunakan formulir SERSE : A3 yang lazim dinamakan SPDP ( 

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ). 

Apabila penyidik akan melakukan penghentian penyidikan ia harus pula 

memberitahukan kepada penuntut umum, pemberitahuan penyidik kepada 

penuntut umum, dianggap kewajiban yang harus dilakukan secara tertulis 

maupun secara lisan yang disusul kemudian dengan tulisan. Urgensi 

pemberitahuan tersebut berkaitan dengan hak  penuntut umum mengajukan 
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permintaan kepada pra peradilan untuk memeriksa sah atau tidaknya 

penghentian penyidikan. 

Allah berfirman dalam Q.S. An Nisa/4 : 58. 

َن  يْ ُْم بَ ت ْم َك ا َح َذ ِ إ ا َو هَ لِ َهْ َٰى أ ل َاتِ إِ ان َم َ وا اْْل دُّ َُؤ َْن ت ْم أ كُ ُر مُ أْ َ َ ي إِنَّ َّللاَّ

َ كَ اَن  هِ ۗ إِنَّ َّللاَّ ْم بِ كُ ظُ ِع ا يَ مَّ ِع َ نِ ِل ۚ إِنَّ َّللاَّ ْد َع الْ وا بِ ُم كُ َْح َْن ت َّاسِ أ الن

ا يًر َِص ا ب يًع ِم  سَ

Artinya : 

“Sesungguhnya Allah  menyuruh kamu menyampaikan amanat  

kepada  yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.
4
 

Dalam surah An-Nisa ayat 58 menjelaskan bahwa amanat yaitu segala 

sesuatu yang dipercayakan kepada manusia dan diperintahkan untuk dikerjakan. 

Menunaikan amanah adalah wajib hukumnya. Pesan moral yang terkandung 

dalam ayat tersebut diatas mengandung nilai luhur yang memberikan amanah 

kepada setiap anggota Polri dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Dalam 

penegakan hukum, Polri mempunyai tugas sebagai penyidik dalam penanganan 

perkara pidana. Proses penegakan hukum (penyidikan) harus dilakukan sesuai 

dengan hukum yang berlaku. Kepolisian tidak boleh mengeluarkan ucapan atau 

isyarat yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan atas pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat, baik pelayanan yang bersifat administrasi maupun 

pelayanan dalam menangani perkara yang dilaporkan (diadukan) oleh 

masyarakat. 

                                                             
4 5Departemen Agama RI,  Al  Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya ::  Surya Cipta 

Aksara,(1993), h. 128. 
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Hal itu tentunya sesuai dengan slogan Polri yang berbunyi “Tekadku 

Pengabdian Terbaik” dan slogan “Mengayomi dan melayani masyarakat”. 

Pertolongan tersebut harus diberikan secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, 

baik secara terang-terangan maupun melalui perilaku atau kata-kata yang 

menandakan imbalan. Setiap anggota Polri harus menghindarkan perbuatan 

tercela, karena hal itu dapat merendahkan jati diri dan martabat polisi. 

Memelihara pelayanan terbaik adalah memberikan pelayanan  kepada  

masyarakat  secara  ikhlas  sesuai  dengan  prosedur pelayanan yang cepat, 

sederhana, serta tidak bersikap masa bodoh atau mendiamkan adanya laporan 

masyarakat.
5
 

Hari  rabu  tanggal    29  November    2017  telah terjadi  pembakaran  

Kantor keuchik di desa Blang Dalam, Susoh, Aceh Barat Daya. Pembakaran 

tersebut terjadi pada malam hari pukul 2.00 Wib. Menurut keterangan saksi pada 

saat kejadian saksi yang sedang melintas dilokasi, saksi melihat api di dalam 

ruangan kantor keuchik tersebut. Kemudian saksi langsung mencari pertolongan 

kepada warga sekitar untuk memadamkan api pada saat kejadian. Yang menjadi 

kejanggalan dalam peristiwa tersebut adalah, api hanya membakar bagian 

komputer yang ada di dalam ruangan kantor tersebut. Pengamatan pertama yang 

peneliti temukan dilapangan terdapat  keterangan dari pekerja teknisi listrik di 

kampung tersebut, bahwa tidak ada arus listrik aktif yang terhubung disana 

sebelum kejadian, artinya meteran listrik pada bangunan tersebut sudah tidak 

aktif (dilepas).
6
 

Fakta lain menurut observasi penulis, menunjukkan bahwa kasus 

pembakaran kantor Keuchik di desa Blang dalam, Kec, susoh, Kab, Aceh Barat 

Daya, pihak kepolisian belum melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sehingga 

                                                             
5 Pudi  Rahardi,  Hukum  Kepolisian  (Profesionalisme  dan  Reformasi  Polri) 

(Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), h. 164-166. 
6 

Hasil observasi pada tanggal 11 agustus 2019 
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hal ini menimbulkan kecurigaan masyarakat bahwa ada hal-hal yang 

menghambat dilakukannya penyelidikan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam 

melakukan tugasnya, kepolisian diwajibkan untuk menyelesaikan kasus yang 

dihadapkan kepadanya, namun dalam kasus ini tidak ada  tindakan penyelesaian 

untuk mengungkap kasus pembakaran tersebut.  

Menurut tinjauan hukum pidana, suatu kasus yang dikerjakan harus 

mengikuti prosedur (SOP) dalam proses penyidikan dan penyelidikan 

berdasarkan undang-undang KUHP, yang diantaranya adalah diterbitkan SP2HP 

(surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan), SLP (surat laporan 

penyidikan), dan SP3 (surat pemberitahuan penghentian penyidikan). Alasan 

penerbitan surat ini berkaitan dengan tidak cukupnya alat bukti untuk dilakukan 

proses selanjutnya. Namun begitu, yang terjadi di Desa Blang Kec,susoh, 

Kab,Aceh Barat Daya adalah pihak kepolisian tidak mengeluarkan surat apapun 

berdasarkan prosedur undang-undang hukum pidana (KUHP). Selain itu pihak 

kepolisian juga tidak mengeluarkan surat pemberhentian penyidikan dan 

penyelidikan (SP3) jika memang kasus tersebut sudah dihentikan. 

 Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana kinerja 

Penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap 

kasus tersebut, serta apa saja yang menjadi faktor penghambat untuk 

mengungkap kasus tersebut dengan   mengangkat   judul : (”Peran Penyidik 

Kepolisian Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pembakaran Kantor 

Pemerintahan”). 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat 

merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini yang dapat 

dirumuskan menjadi: 

1. Bagaimanakah peran penyidik kepolisian dalam penyidikan tindak 

pidana pembakaran kantor pemerintahan di desa Blang Dalam, Kec. 

Susoh, Kab. Aceh Barat Daya? 

2.  Apakah yang menjadi faktor penghambat penyidik kepolisian dalam 

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembakaran kantor 

pemerintahan desa Blang Dalam, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya?  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran penyidik kepolisian dalam 

penyidikan tindak pidana pembakaran kantor pemerintahan di desa 

Blang Dalam, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya 

2. Untuk  mengetahui  apa  saja  faktor  penghambat  penyidik  kepolisian 

dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembakaran kantor 

pemerintahan desa Blang Dalam, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya. 

D. Kajian Pustaka 

Untuk menghindari kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian lain 

yang sudah dilakukan sebelumnya, penulis melakukan penelusuran lebih lanjut 

terhadap penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan dalam fokus 

pembahasan namun berbeda lokasi dan objek penelitian, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 
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Pertama, skripsi yang berjudul “Peran Penyidik Kepolisian Daerah 

Lampung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Markas  Kepolisian 

Sektor Tegineneng”  yang di susun oleh Syuhada Ul Auliya. Kesimpulan dari 

skripsi ini adalah Penyidik Polda Lampung melaksanakan penegakan hukum 

sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) melalui penyelidikan dan 

penyidikan, yaitu cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana perusakan markas kepolisian sektor Tegineneng yang terjadi guna 

menemukan tersangkanya.
7
 

Selanjutnya, skripsi yang berjudul “Peran Penyidik Polri Dalam 

Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Polrestabes Semarang)”  yang di susun 

oleh Luki Arif Wibowo. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa kinerja 

penyidik kepolisian sangat belum optimal dengan masih banyak kasus yang 

proses penyidikannya memakan waktu lama dan berlarut-larut.
8
 

Skripsi selanjutnya berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penyidikan 

Tindak Pidana Makar” yang disusun oleh Raka Prayoga Putra Pratama 

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Kepolisian menjalankan perannya sebagai 

penyidik terkait tindak pidana makar menggunakan berbagai cara atau metode 

yang didasarkan atas keyakinan penyidik. Dalam pelaksanaan penyidikan 

tersebut, kepolisian sebagai penyidik mengacu pada KUHP (Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana) sebagai hukum pidana materiilnya dan KUHAP (Kitab 

                                                             
7
 Syuhada Ul Auliya “Peran Penyidik Kepolisian Daerah Lampung Dalam Penyidikan 

Tindak Pidana Perusakan Markas  Kepolisian Sektor Tegineneng” Skripsi  Fakultas Hukum, 

Universitas Bandar Lampung ( 2017) 
8
 Luki Arif Wibowo “Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi 

Kasus Polrestabes Semarang)”  skripsi  ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang (2017) 
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Undang- Undang Hukum Acara Pidana) dan Undang-Undang Kepolisian 

sebagai hukum pidana formilnya.
9
 

 Selanjutnya skripsi berjudul “Peranan Unit Identifikasi Dalam Proses 

Penyidikan Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana (Studi Kasus di 

Polrestabes Kota Makassar)” yang di susun oleh Rezky Amalia Asis. 

Kesimpulan dari skripsi ini adalah peran penyidik sangat penting dalam 

mengungkapkan suatu peristiwa yang terselesaikan karena dalam melakukan 

identifikasi juga sangat diperlukan dalam mengumpulkan bukti dari TKP. 

Petugas identifikasi juga wajib dibekali kemampuan-kemampuan khusus dalam 

melakukan penyidikan di TKP untuk mengumpulkan bukti, oleh karena itu tidak 

semua petugas Polisi diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Peralatan 

juga merupakan salah satu faktor terpenting di dalam melakukan identifikasi. 

Kelengkapan peralatan untuk penyidikan juga sangat menunjang keberhasilan 

penyidik dalam mengumpulkan bukti. 

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 

Pidana Perusakan Fasilitas Umum “ yang di susun oleh Tyas Arum Samodro 

Kesimpulan dari skripsi ini adalah menyatakan bahwa Terdakwa Totok Alias 

Tewel Bin Widodo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan 

terhadap barang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal  ayat (1) ke-1 

KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta di 

persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan 

keterangan terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen menjatuhkan 

sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 

                                                             
9
 Raka Prayoga Putra Pratama “Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana 

Makar” Skripsi  Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung (2018). 
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Meskipun penelitian ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumya dengan judul dan masalah yang hampir sama pula, namun disini 

penyusun menegaskan kembali bahwa obyek yang diteliti tidak sama dengan 

para peneliti sebelumnya. Penulis mengambil Tentang peran penyidik kepolisian 

dalam penyelesaian tindak pidana pembakaran kantor pemerintahan dengan 

perumusan masalah Bagaimanakah peran penyidik kepolisian dalam penyidikan 

tindak pidana pembakaran kantor pemerintahan di desa Blang Dalam, Kec. 

Susoh, Kab. Aceh Barat Daya. Serta Apakah yang menjadi faktor penghambat 

penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 

pembakaran kantor pemerintahan desa Blang Dalam, Kec. Susoh, Kab. Aceh 

Barat Daya. 

Disamping itu, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan normatif-empiris untuk dapat melihat kesesuaian antara aturan yang 

berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan. 

 

E. Penjelasan Istilah 

1. Peran  

Kata peran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, 

atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di 

dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka 

peranan berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang 

berkedudukan di dalam 
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sebuah mayarakat. 
10

 

Secara umum, pengertian peranan adalah kehadiran di dalam 

menentukan suatu proses keberlangsungan. Sementara itu, Alvin L. Betrand, dan 

Margono Slamet, memiliki pemikiran yang sama dimana keduanya 

mendefinisikan peranan sebagai sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh 

seseorang yang menempati suatu posisi  dalam  masyarakat.  Sedangkan  Astrid  

S.  Susanto  menyatakan  bahwa peranan  adalah  dinamisasi  dari  statis  

ataupun  penggunaan  dari  pihak  dan kewajiban atau disebut subyektif.
11

 

2. Kepolisian  

 Mengenai pengertian kepolisian tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1, 2 dan 3 

Undang- Undang   Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia menyatakan bahwa :
12

 

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2. Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  indonesia  adalah  pegawai 

negeri pada Kepolisian Negara Republik indonesia. 

3.  Pejabat   Kepolisian   Negara   Republik   indonesia   adalah   anggota 

Kepolisian  Negara  Republik  indonesia  yang  berdasarkan  undang- undang 

memiliki wewenang umum Kepolisian. 

4. Penyidik 

Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk 

melakukan penyidikan.
13

 

                                                             
10

Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru,. (Jakarta: Rajawali Pers, 

2009), h. 5 
11

 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar…., h. 6 
12

Barda Nawawi Arif.  Beberapa  aspek  kebijaksanaan  penegakan  dan  

pengembangan hukum  pidana. (Bandung. Citra Aditya Bakti. 1998), h.4 
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5. Tindak Pidana 

Hukum pidana secara umum menurut Wirjono Prodjodikoro Tindak 

pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 

pidana. Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para 

pakar hukum terbagi menjadi dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran 

dualistis, namun aliran aliran dua listis lebih  sering  digunakan  dalam  

mengungkap  suatu  perkara  pidana (tindak pidana). Aliran dualistis yaitu aliran 

yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (criminal act atau 

actus reus) dan dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat (criminal 

responsibility atau mens rea).
14

 

 

F. Metode Penelitian 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu sarana pokok 

dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan 

kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses 

penelitian tersebut perlu dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang 

telah dikumpulkan dan diolah. Dalam penulisan penelitian ini, diperlukan 

metode yang jelas dan terperinci agar dapat menjadi sebuah karya ilmiah yang 

sempurna, dalam hal ini penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan penelitian 

Penelitian tentang “Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian 

Tindak Pidana Pembakaran Kantor Pemerintahahan study kasus di desa Blang 

                                                                                                                                                                   
13 Barda Nawawi Arif.  Beberapa  aspek  kebijaksanaan  penegakan  dan  

pengembangan  hukum  pidana. (Bandung. Citra Aditya Bakti. 1998), h.4 

14
Diah  Gustiniati&  Rizki  Budi  Husin.  Asas-Asas  dan  Dasar  Aturan  Umum  

Hukum Pidana Indonesia. (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), h.85 
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Dalam, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya”  merupakan penelitian hukum yang 

bersifat normatif empiris, yaitu penelitian yang tidak hanya mempelajari pasal-

pasal perundang-undangan, namun juga menggunakan bahan yang bersifat 

empiris dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data di lapangan yang 

disajikan sebagai pokok pembahasan serta melakukan wawancara secara 

langsung terhadap subjek-subjek terkait penelitian ini. 

2. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan 

sampel sumber data secara purposive dan snowbal, teknik pengumpulan dengan 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
15

 

3. Sumber data 

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber 

yang berbeda, yaitu : 

a. Data primer 

Yaitu data-data yang berasal dari sumber utama, yang berwujud 

tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,  dari pihak-pihak yang terlibat dengan 

objek yang diteliti. Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para 

informan dan responden yang terlibat dalam permasalahan yang berhubungan 

dengan penelitian ini, diantaranya yaitu data yang diperoleh dari wawancara 

                                                             
15

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

Cet. ke-12 (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 13. 
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dengan Polsek susoh, Polresta Blang pidie, Keuchik Desa Blang dalam, Saksi 

mata dan Masyarakat Desa Blang dalam.  

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

meliputi dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan (hukum positif Indonesia), jurnal, buku-buku literatur, dokumen 

resmi, arsip, dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait. Data yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu : 

4. Teknik pengumpulan data 

 Pengumpulan data mempunyai kaitan erat dengan sumber data karena 

dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk 

selanjutnya dianalisis sesuai permasalahan sehingga diperoleh hasil yang sesuai 

dengan tujuan penelitian, diantaranya sebagai berikut: 

a. Teknik wawancara atau interview 

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan pola 

tanya jawab dengan narasumber yang bersangkutan untuk memperoleh 

informasi yang diinginkan yaitu; Kapolres Aceh Barat Daya, Pak Keuchik, 

Teknisi Listrik/Tukang, Saksi mata. 

b. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan suatu teknik memperoleh data dengan cara 

mencari dan mengumpulkan data serta mempelajari sumber primer dan 

sekunder. 
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c. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengamatan langsung terhadap gejala-

gejala subjek yang ingin di teliti dengan maksud untuk meyakini kebenaran data 

yang diperoleh dari wawancara, terhadap TKP tempat kejadian, fasilitas-fasilitas 

yang terbakar di dalam kantor keuchik tersebut. 

 

5. Objektivitas dan validitas data 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memfokuskan pada kegiatan 

mencari kembali data yang setelah diolah dan dianalisa dapat memberikan 

jawaban terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan, untuk itu 

penulis melakukan serangkaian langkah untuk mencapai objektivitas dan 

validitas data yang dapat membantu penulis dalam memperoleh hasil penelitian 

yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atau paling tidak mendekati 

keadaan yang sebenarnya. 

 

6. Teknik analisis data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis secara 

deksriptif kualitatif adalah metode analisa data yang mengelompokkan dan 

menyeleksi data yang diperoleh dari berbagai sumber dan peristiwa konkrit yang 

menjadi objek penelitian, kemudian dilakukan analisa berdasarkan interpretasi 

penulis dengan menggunakan rujukan dari bahan hukum yang terkait, baik dari 

bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan lainnya yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian ini. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara 

deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat 

umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi , dalam hal ini penulis 
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menarik kesimpulan berdasarkan kesesuaian antara peraturan yang berlaku 

dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. 

 

7. Pedoman penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini penulis merujuk kepada buku-buku 

terkait penelitian ini serta referensi-referensi lain dari berbagai sumber yang 

secara garis besar disebutkan dibawah ini: 

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); 

b. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi 2019; 

c. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

d. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia.
16

 

e. Undang-  Undang  No. 8 Tahun  1981 tentang kitab undang-undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

f. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat (4) (setelah amandemen), 

g. Pasal 1 butir 2 tentang penyidikan (KUHAP). 

h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal   15   Ayat   (2) Tetang 

Wewenang Penyidik.
17

 

i. Kitab Undang-Undang Hukum pidana Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal  

ayat (1) ke-1 KUHP    

 

 

 

                                                             
16

Harahap, M. Yahya. Tanpa Tahun. Pembahasan permasalahan dan penerapan 

KUHAP, penyidikan dan penentuan. (Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika), h. 209 
17

Gustiniati, Diah&Rizki Budi Husin. Asas-Asas dan Dasar Aturan……, h. 225 
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G. Sistematika Pembahasan 

  Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi kedalam 

beberapa bab yang terdiri dari sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling 

berkaitan satu sama lainnya, sehingga membentuk suatu rangkaian kesatuan 

pembahasan. 

Bab pertama pendahuluan, merupakan bab yang memberikan ilustrasi 

guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh serta 

sistematis, terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua tinjauan umum mengenai peran penyidik kepolisian yang 

meliputi definisi , kepolisian, penyidik, penyidikan, penyelidikan, tindak pidana 

dan dasar hukum hukum islam, prosedur penyidikan dan penyelidikan  menurut 

Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang 

Hukum acara Pidana (KUHAP). 

Bab ketiga peran penyidik kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana 

pembakaran kantor pemerintahan. Dalam bab ini juga dipaparkan secara 

sistematis hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan yaitu 

mengenai faktor yang menjadi hambatan penydik kepolisian dalam melakukan 

penyidikan dan penyelidikan tindak pidana pembakaran kantor pemerintahan. 

Bab keempat penutup, dalam bab ini diuraikan secara ringkas 

kesimpulan atas seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya yang dibuat berdasarkan 

uraian skripsi ini serta ditambahkan pula saran-saran yang dapat memberi 

masukan bagi penulis sendiri, kepolisian, dan masyarakat pada umumnya, serta 

untuk para peneliti lainnya yang mungkin terkait dengan penelitian ini. 
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BAB DUA 

TINJAUAN UMUM TENTANG  PERAN  KEPOLISIAN  

DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA 

A. Peran Kepolisian Sebagai Penyidik 

1. Definisi Peran Kepolisian Sebagai Penyidik 

Peran penyidik kepolisian dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 

1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 

Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah 

dari bahasa Belanda, yaitu opsporin. Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana) KUHAP menyebutkan bahwa Peran Penyidik Kepolisian 

adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang yang mencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti itu 

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. Berbicara mengenai penyidikan kepolisian tidak lain 

membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris 

lazim menyebutnya dengan istilah “criminal investigation".  

Adapun tujuan dari peran penyidik kepolisian ini adalah untuk menunjuk 

siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian 

mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut 

maka penyidik kepolisian akan menghimpun keterangan dengan fakta atau 

peristiwa-peristiwa tertentu yang telah terjadi.
18

 

Oleh karena itu, penyidik kepolisian memiliki peranan penting dalam 

mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, 

                                                             
18 M. Husein Harun, Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana. 

(Jakarta:Rineka Cipta. 2002), hlm 58 
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kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi 

sosial. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang 

berhubungan dengan kedudukanya sebagai pelindung masyarakat. 

Selanjutnya peran penyidik kepolisan juga memiliki peranan yang dapat 

dikelompokkan menjadi 4 (empat) dalam menanggulangi tindak pidana, yaitu 

sebagai berikut:
19

 

a. Peranan yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan 

seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma 

yang berlaku pada kehidupan masyarakat. 

b. Penerapan peranan yang seharusnya dilakukan untuk melindungi, 

menegakkan hukum dan memelihara ketertiban masyarakat. 

c. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau 

lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya 

dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem. 

d. Peranan yang sebenarnya dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau 

dimasyarakat sosial yang terjadi secara nyata. 

 

2. Pejabat penyidik Kepolisian 

Penyidik Polri diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, 

yang dapat melimpahkan wewenangnya kepada pejabat polisi lain sesuai dengan 

peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sedangkan penyidik pegawai 

negeri sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang 

membawahi pegawai negeri tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat 

                                                             
19 Jonlar Purba,  Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan 

Dengan Restorative Justice, (Jakarta: Jala Permata Aksara 2017),  hlm. 42 
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dilimpahkan oleh Menteri Kehakiman kepada pejabat yang ditunjuknya. Namun 

sebelum melakukan pengangkatan, terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta 

pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.  

Pejabat polisi negara disamping penyidik Polri, terdapat penyidik 

pegawai negeri sipil yang juga mempunyai kewenangan untuk melakukan 

penyidikan sesuai  

dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan 

pelaksanaanya dibawah koordinasi penyidik Polri. Dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1983 pada Pasal 2 ditetapkan dua syarat kepangkatan 

penyidik. Penyidik adalah : 

1. Pejabat Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-

kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi. 

2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya 

berpangkat Pengatur Muda Tingkat 1 (Golongan II/b) atau yang 

disamakan dengan itu. 

Dalam KUHAP juga dikenal adanya Penyidik Pembantu, dimana mereka 

mempunyai kewenangan yang sama seperti dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, 

kecuali wewenang mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan 

pelimpahan dari penyidik. Selain itu Penyidik Pembantu bertugas membuat 

berita acara dan menyerahkan berkas perkara penyidik, kecuali perkara dengan 

pemeriksaan singkat yang langsung dapat diserahkan kepada Penuntut Umum 

(Pasal 12 KUHAP). Penyidik Pembantu diangkat oleh Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia dengan syarat kepangkatan tertentu yang telah diatur dalam 

peraturan pemerintah.  

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 

diatur tentang kepangkatan Penyidik Pembantu yaitu sebagai berikut : 
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1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu sekurang-

kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi.  

2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya 

berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan 

dengan itu.  

Dalam melakukan penyidikan, penyidik menggunakan metode 

penyidikan yang nantinya diperoleh hasil yang akan membuat terang suatu 

perkara tindak pidana yang sedang ditangani. Untuk melakukan penyidikan 

dapat menggunakan metode sebagai berikut : (G.W. Bawengan, 1988:21).  

1. Informasi Informasi adalah hal yang dapat diketahui oleh 

penyidik dari pihak-pihak tertentu. Selain itu penyidik juga dapat 

memperoleh keterangan dari pemberitaan pers. Ini dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang harus ditonjolkan 

dalam langkah penyidikan. Membuat dokumentasi berita-berita 

yang berhubungan  dengan kriminalitas tersebut juga merupakan 

langkahlangkah yang sangat efektif dalam menopang sebuah 

penyidikan. 

2. Interogasi Interogasi adalah melakukan pmeriksaan malalui 

wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan 

dengan perkara yang disidik. Dalam melaksanakan dengan 

metode ini maka sikap penyidik pun harus sesuai dengan etika, 

misalnya tidak mengintimidasi pihak yang diinterogasi. 

3. Instrumentasi Instrumentasi adalah sarana-sarana yang berkaitan 

dengan perkara pidana dan yang diperlukan dalam proses 

penyidikan. Hal ini bisa berupa hasil labotatorium, analisis kimia, 

fotografi dan eksaminasi (penelitian dan pengujian) dokumen   
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KUHAP tidak mengatur berapa lama suatu penyidikan akan berlangsung 

sehingga sulit untuk menentukan apakah suatu kasus telah dihentikan 

penyidikannya atau hanya macet kerena berbagai alasan. Penyidikan adalah 

suatu tindakan penyidik untuk tidak melanjutkan suatu penyidikan atas suatu 

kasus yang sedang ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 

(Darwan Prinst, 1998:78). Akan tetapi mengenai penghentian penyidikan diatur 

dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP, dimana menyatakan bahwa dalam hal 

melakukan penyidikan melakukan penghentian penyidikan karena tidak terdapat 

alat bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau 

penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu 

kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.  

3. Tahapan Penyidik Kepolisian  

Tahapan penyidikan kepolisian, meliputi : 

a. Penyelidikan 

b. Penindakan   

1) Pemanggilan 

2) Penangkapan  

3) Penahanan 

4) Penggeledahan 

5) Penyitaan   

a. Pemeriksaan 

1) Saksi 

2) Ahli 

3) Tersangka  

b. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara   

1) Pembuatan resume 

2) penyusuna berkas perkara 
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3) penyerahan berkas perkara
20

 

Adapun tahapan penyidikan kepolisian dilakukan adalah untuk 

mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan 

bertugas mambuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar 

permulaan penyidikan.  

Penyelidikan dilakukan berdasarkan : 

a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui 

langsung oleh penyelidik/penyidik; 

b. Laporan polisi; 

c. Berita Acara pemeriksaan di TKP;  

d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.
21

 

 

Proses penyelidikan tindak pidana dilakukan untuk :   

a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan 

suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah 

merupakan tindak pidana atau bukan. 

b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses 

agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan 

selanjutnya 

c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.   

 

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan 

hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.
22

 

 

                                                             
20Himpunan  Proses Penyidikan Tindak Pidana, Jakarta, hlm. 11-29 
21M. Husein harun…..,  hlm 57 
22Proses penyidikan tindak pidana. Jakarta, 1990 hal. 17 
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4. Wewenang Penyidik Kepolisian 

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah 

berasal dari Peraturan Perundang-undangan. Berpijak pada konsep 

penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari 

pemerintahan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 

Polri, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan 

wewenang kepolisian. 

Secara teoritik wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan diperoleh tiga cara, yaitu : 

a. Atributie yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh 

pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. 

b. Delegatie yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari 

satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. 

c. Mandaat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan 

mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas 

namanya. 

 

5. Tugas Pokok Penyidik Kepolisian 

Tugas pokok Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur 

dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas Pokok 

Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu antara lain sebagai 

berikut:
23

 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

b. Menegakkan hukum 
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c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

 

6. Hak dan Tanggungjawab Kepolisian 

Hak dan tanggungjawab kepolisiam Negara Republik Indonesia diatur 

oleh Undang-undang adalah sebagai berikut:  

Hak-hak polisi Negara Republik Indonesia, dalam Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2002 dalam pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa; setiap anggota 

kepolisian Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil 

dan layak. 

Sedangkan Tanggungjawab kepolisian adalah sebagi berikut:  

a. Melaksanakan  pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol 

terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan 

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan 

c. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum 

d. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis 

terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan 

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa 

e. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan 

perundang-undangan lainnya.
24
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B. Tinjauan tentang Tindak Pidana   

1. Defenisi Tindak Pidana  

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, 

untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut “strafbaarfeit” atau “delik”. Di 

samping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa 

sarjana, yaitu “peristiwa pidana (Simon)”, “perbuatan pidana (Moeljatno)”. 

Peristiwa pidana, menurut Simon, adalah perbuatan salah dan melawan hukum 

dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat. 

Istilah pidana banyak diberikan oleh para ahli. Menurut Roeslan Saleh, 

pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan 

sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik ini. Dengan demikian, 

pemidanaan adalah pemberian hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh 

negara kepada pembuat delik”.
25

 

Selanjutnya ada beberapa pendapat para sarjana tentang hukum pidana 

mengenai pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana antara lain:  

a. E. Mezger, tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk 

adanya pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut beliau 

adalah perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif 

atau membiarkan). Sifat melawan hukum (baik bersifat 

obyektif maupun subyektif).  

b. J. Bauman, tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi 

rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan 

dengan suatu kesalahan. 

c. W. P. J. Pompe, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 

perilakunya dapat dikenakan pidana.
26
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Dari pendapat beberapa pakar atau ahli hukum pidana tersebut di atas 

maka dapat diambil suatu kesimpulan yakni, “Tindak Pidana adalah perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai 

sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan 

tersebut. 

Di samping itu, Bonger, seorang ahli kriminologi, mengartikan pidana 

sebagai penderitaan yang dikenakan dengan sengaja oleh masyarakat (dalam hal 

ini negara) dan penderitaan ini hanya dapat dikatakan sebagai pidana kalau 

dimasukkan dalam hukum pidana dan dinyatakan oleh hakim.
27

  

Pidana seringkali diartikan sebagai suatu hukuman. Dengan demikian 

dapat dikatakan pula bahwa pidana atau hukuman adalah perasaan tidak enak 

(yakni penderitaan dan perasaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan 

vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.  

Tujuan hukuman itu menurut beberapa filsafat bermacam-macam, 

misalnya:  

a. Berdasar atas pepatah kuno ada yang berpendapat, bahwa 

hukuman adalah suatu pembalasan 

b. Ada yang berpendapat, bahwa hukuman harus dapat 

memberi rasa takut agar orang tidak melakukan kejahatan 

c. Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman itu hanya akan 

memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan 

d. Pendapat lain lagi mengatakan bahwa dasar dari hukuman 

ialah  mempertahankan tata tertib kehidupan bersama.
28
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Tindak pidana terdiri dari berbagi jenis yang mana diantara satu dengan 

yang lainnya mempunyai perbedaan tertentu yang antara lain sebagai berikut:
29

 

a. Kejahatan dan Pelanggaran Kejahatan atau rechtdelicten 

adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, 

terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu 

undang-undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah 

tindak pidana atau bukan adalah masyarakat. Pelanggaran 

atau westdelict ialah perbuatan yang oleh umum baru 

disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan 

tersebut dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak 

pidana. 

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil. Tindak 

pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 

sedemikian rupa, sehingga inti dari rumusan undang-

undang tersebut adalah larangan yang untuk melakukan 

suatu perbuatan tertentu. Perumusannya tidak 

memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya 

akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian 

tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. 

Sedangkan dalam rumusan tindak pidana materiil, inti 

larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, 

karena tu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang 

itulah yang harus mempertanggungjawabkan dan dipidana. 

c. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian. 

Tindak pidana sengaja atau doleus delicten adalah tindak 

pidana yang dalam rumusannnya dilakukan dengan 

kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Tindak 
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Pidana kelalaian atau colpuse delicten adalah tindak pidana 

yang mengandung unsur kealpaan atau ketidak sengajaan 

sipelaku saat melakukan perbuatan tersebut. 

d. Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif. Tindak 

pidana aktif (delicta commisionis) adalah tindak pidana 

yang perbuatannya aktif, positif, materiil, yang untuk 

mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota 

tubuh yang berbuat. Dalam tindak pidana pasif (delicta 

omisionis) ada suatu kondisi tertentu yang mewajibkan 

seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat 

tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu 

secara aktif maka ia telah melanggar kewajibannya tadi. 

Delik ini juga disebut sebagai tindak pidana pengabaian 

suatu kewajiban hukum.
30

 

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana yang 

Berlangsung Terus. Tindak pidana yang dirumuskan 

sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya dalam waktu 

seketika atau waktu singkat saja disebut dengan aflopende 

delicten. Dapat dicontohkan dalam perbuatan pembunuhan, 

apabila korban telah meninggal maka tindak pidana tersebut 

telah selesai secara sempurna. Sebaliknya ada tindak pidana 

yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya 

tindak pidana itu berlangsung lama, yakni  setelah 

perbuatan itu dilakukan tindak pidananya masih 

berlangsung terus dalam waktu yang lama. Tindak pidana 

ini dalam bahasa aslinya yaitu Bahasa Belanda, disebut 

sebagai voortdurende delicten.  
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f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. Tindak 

pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat 

dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. 

Sedangkan Tindak Pidana Khusus adalah semua tindak 

pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi.
31

 

g. Tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang dan 

tindak Pidana yang hanya dapat dilakukan orang tertentu. 

h. Delicta communia adalah tindak pidana yang dapat 

dilakukan oleh semua orang. Pada umumnya peraturan 

yang dirumuskan dalam undang-undang maksudnya 

mencegah dilakukannya suatu perbuatan yang dapat 

berlaku bagi masyarakat umum, jika aturan yang bersifat 

umum tersebut dilanggar, maka terjadilah apa yang disebut 

dengan delicta comunia tersebut.  

i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan. Tindak 

pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan 

penuntutan pidana terhadap pelakunya tidak disyaratkan 

adanya pengaduan dari orang yang berhak. Tindak pidana 

aduan atau yang lebih populer di masyarakat dengan delik 

aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan 

penuntutan terhadap peritiwa tersebut disyaratkan adanya 

pengaduan dari pihak yang berhak, dalam hal ini bisa oleh 

korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu 

dengan peristiwa tersebut. 
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j. Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, yang diperberat dan 

yang diperingan. Tindak pidana dalam bentuk pokok atau 

eenvoudige delicten artinya semua unsur-unsurnya 

dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana pada 

perundang-undangan. Tindak pidana pada bentuk ini yang 

diperberat atau yang diperingan tidak mengulang kembali 

unsur-unsur bentuk pokok tersebut, melainkan sekedar 

menyebut kualifikasi bentuk pokoknya  atau pasal bentuk 

pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur 

yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas 

dalam rumusannya yang biasanya berimbas pada ancaman 

pidana yang akan dikenakan. 
32

 

k. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum 

yang Dilindungi. Dalam KUHP, dibuat pengelompokan-

pengelompokan tertentu terhadap tindak pidana yang 

didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. 

Dalam hal ini peranan hukum pidana khusus sangatlah 

penting, untuk menjadi semacam wadah pengaturan tindak 

pidana di luar kodifikasi.   

l. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai 

Tindak pidana tunggal atau yang dalam bahasa belanda 

disebut dengan enkelvoudige delicten adalah tindak pidana 

yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk 

dipandang selesai dan dapat dipidananya pelaku hanya 

perlu dilakukan sekali saja. Pada tindak pidana berangkai 

selesainya perbuatan dan dapat dipidananya pelaku harus 
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menunggu perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-

ulang.
33

  

 

2. Unsur-unsur tindak pidana  

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu 

pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur 

dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat 

pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 

362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada 

tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat 

dalam pasal 365 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang 

terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-

unsur subyektif.
34

    

a. Unsur obyektif  ialah:  

1) Perbuatan manusia  

Pada umumnya tindak pidana yang diatur di dalam 

perundang-undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir 

atau unsur objektif. Namun demikian adakalanya sifat 

melawan hukumnya perbuatan tidak saja pada unsur objektif 

tetapi juga pada unsur subjektif yang terletak pada batin 

pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur objektif 

antara lain terdapat pada tindak pidana yang berbentuk 

kelakuan. 

Maka akibat yang terjadi dari perbuatan tidak penting 

artinya. Dari rentetan akibat yang timbul dari kelakuan tidak 

ada yang menjadi inti tindak pidana, kecuali yang telah 
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dirumuskan dalam istilah yang telah dipakai untuk 

merumuskan kelakuan tersebut. Misalnya kelakuan dalam 

tindak pidana “pencurian” yang diatur dalam pasal 362 KUHP, 

dirumuskan dengan istilah “mengambil barang” yang 

merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari 

kelakuan; yang kecurian menjadi miskin atau yang kecurian 

uang tidak dapat belanja, hal itu tidak termasuk dalam 

rumusan tindak pidana pencurian. 
35

 

 

2) Delik materiil.  

Delik materiil dimana dalam perumusannya tindak 

pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang 

dilarang. Apabila kita jumpai delik yang hanya dirumuskan 

akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana 

kelakuan yang menimbulkan akibat itu, kita harus 

menggunakan ajaran “hubungan kausal”, untuk 

manggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang menurut 

logika dapat menimbulkan akibat yang dilarang itu.  

Dengan begitu baru dapat diketahui perbuatan materiil 

dari tindak pidana yang menyebabkan timbulnya akibat yang 

dilarang. Tanpa diketahui siapa yang menimbulkan akibat 

yang dilarang itu, tidak dapat ditentukan siapa yang 

bertanggung jawab atas perbuatan dengan akibat yang dilarang 

tersebut.  

3) Delik formiil.  

Delik formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana 

apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam 
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delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula tetapi 

berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa delik materiil tidak 

dirumuskan perbuatan yang dilarang sedang akibatnya yang 

dirumuskan secara jelas, berbeda dengan delik formil yang 

dilarang dengan tegas adalah perbuatannya. 

 

b. Unsur subjektif ialah:  

Dilakukan dengan kesalahan Delik yang mengandung 

unsur memberatkan pidana, apabila pelaku pencurian itu 

dengan keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada 

pasal 365 ayat 1, 2, 3 dan 4 KUHP.
36

 

 

3. Tindak Pidana Pembakaran Kantor Pemerintah 

Tindakan perusakan dan/atau pembakaran fasilitas publik dilakukan 

seketika, secara bersama-sama melibatkan lebih dari satu orang pelaku. 

Akibatnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan membutuhkan waktu yang 

cukup lama untuk menentukan siapa pelaku utamanya (pleger), siapa yang 

menyuruh melakukan (doenpleger), siapa yang turut serta melakukan 

(medepleger), dan siapakah orang yang menganjurkan melakukan (uitlokker), 

perusakan fasilitas publik dimaksud. Kesemuanya itu, harus dapat dibuktikan 

secara akurat, sah dan meyakinkan. Di sinilah diperlukan keahlian dan 

kecermatan penyidik untuk mengungkap unsur-unsur Pasal KUHP yang 

dilanggar. Terdapat beberapa Pasal 406 (1) KUHP jo’ pasal Pasal 406 sampai 

Pasal 412 KUH dan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dapat dikenakan 

terhadap pelaku perusakan fasilitas umum. 
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Unsur unsur tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan perusakan 

diatur dalam KUHP. Menurut KUHP tindak pidana penghancuran atau 

perusakan dibedakan menjadi lima macam, yaitu : 

1. Penghancuaran atau perusakan dalam bentuk pokok 

2. Penghancuran atau perusakan ringan 

3. Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, 

telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum) 

4. Penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja 

5. Penghancuran atau perusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran 

Penghancuran atau Perusakan Dalam Bentuk Pokok  

Pasal 406 KUHP (1) ditetapkan bahwa: 

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, 

merusak, membuat hingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan 

sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, 

dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau 

denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”. 

                                                    

Unsur-unsur dari Pasal 406 KUHP, yaitu: 

A. Unsur Subyektif : Dengan sengaja ( opzettelijk ) 

1. Perbuatan merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan 

barang harus dilakukan dengan sengaja 

2. Pelaku harus mengetahui bahwa yang dirusakkan, dibikin tak dapat 

dipakai atau dihilangkan adalah suatu barang yang seluruhnya atau 

sebagian adalah kepunyaan orang lain 

3. Pelaku harus mengetahui perbuatan merusakkan, membikin tak dapat 

dipakai atau menghilangkan barang itu bersifat melawan hukum. 
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B. Unsur Obyektif : 

Merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan 

Suatu benda. Sedangkan menurut Moeljatno menggunakan istilah 

perbuatan pidana menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman 

(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar 

larangan tersebut. Suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak 

pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak 

pidana dapat dijalaskan sebagai berikut :  

1. Telah tertuang dalam suatu sikap bertindak :  

a) baik secara sengaja maupun tidak sengaja. 

b) baik sudah selesai maupun belum selesai. 

c) baik yang dilakukan oleh siapa saja, maupun yang 

dilakukan oleh orangorang tertentu. 

d) baik yang dilakukan dalam bidang kehidupan umum 

maupun kehidupan masyarakat yang khusus. 

e) baik yang dilakukan seketika, berulang-ulang atau secara 

terus-menerus. 

2. Secara yuridis tidak dilindungi atau tidak didasarkan hak 

apapun juga, bahkan dilarang oleh hukuman atau undang-

undang. 

3. Berwujud sebagai suatu perbuatan melakukan sesuatu yang 

dilarang oleh hukum atau undang-undang atau tidak 

melakukan sesuatu yang diharuskan menurut undang-undang. 

4. Pelaksanaannya dilarang oleh hukum atau undang-undang atau 

akibatnya yang dilarang oleh hukum atau undang-undang. 

5. Merugikan kepentingan atau melawan hak pihak lain dan 

hukum. 

6. Diancam pidana oleh hukum atau undang-undang. 
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7. Pelakunya dapat dipersalahkan dalam hal atau atas terjadinya 

dari akibat    perbuatan itu. 

8. Pelakunya dapat diminta untuk bertanggung jawab atas akibat 

yang ditimbulkan oleh perbuatan itu. Berhubung ia tidak 

terpaksa untuk melakukannya.  

Penerapan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP Meskipun delik penyertaan atau 

deelneming tidak ditentukan secara kongkrit kriterianya dalam KUHP, namun 

bentuk-bentuk penyertaan berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 cukup memberikan 

pemahaman tentang dader dan mededader dari suatu perbuatan pidana. 

Pasal 55 KUHP menentukan dipidana sebagai pembuat, pelaku atau 

dader dari suatu perbuatan pidana adalah:  

Ke-1: Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta 

melakukan (Zin die het feit plegen, doen plegen en medeplegen). Ke-2: Mereka 

yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan 

kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau 

dengan memberi kesempatan, sarana tau keterangan, sengaja menganjurkan 

orang lain supaya melakukan perbuatan pidana (Zij die het feit uitlokken). 

Demikian pula menurut pasal 56 KUHP yang menentukan dipidana 

sebagai pembantu atau medeplichtige suatu kejahatan adalah: “Ke-1 mereka 

yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan sedang dilakukan. Ke-2 

mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan 

untuk melakukan kejahatan.” 

Jadi, berdasarkan pasal 55 dan pasal 56 KUHP tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penyetaraan ialah: apabila orang yang 

terlibat dalam suatu perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh satu orang 

(orang tunggal), melainkan lebih dari satu orang”.  
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Selanjutnya masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana 

umum ditinjau menurut Hukum pidana, pada pasal 170 KUHP Ayat (1) : 

“Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan 

kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun enam bulan”.  

 

C.  Tindak Pidana Pembakaran Dalam Hukum Pidana Islam 

1. Tindak Pidana Dalam Ketentuan Hukum Pidana Islam 

Fiqh adalah pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran 

agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah yang artinya sama dengan 

syari’ah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah yang berkaitan 

dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat.
37

 Jinayah 

adalah tindakan kriminal atau tindakan kejahatan yang menganggu ketentraman 

umum serta tindakan melawan perundang-undangan. Fiqh Jinayah adalah 

mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan kriminal yang 

dilakukan oleh mukallaf sebagai hasil pemahaman.
38

 

Ilmu yang mempelajari hukum syariat Islam yang bersifat amaliyah 

(perbuatan) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci dari ilmu tersebut 

dinamakan ilmu fiqh, dari situlah rumusan hukum Islam dikemukakan, dengan 

mudah ditarik kesimpulan yaitu segala macam perbuatan manusia. Umumnya 

pembahasan ilmu fiqih dalam buku-buku fiqh yang dijadikan sebagai pegangan 

terbagi dalam empat kelompok besar, persoalan ibadah, kedua persoalan 

mualamah seperti jual beli, ketiga persoalan munakahat meliputi persoalan 

                                                             
37 Rachmat Syafe’i,  Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 16 
38 Jazuli. HA, Fiqh Jinayah,  (Jakarta:  Raja Grafindo, 2000),  hlm. 6 
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perkawinan dan lain sebagainya, keempat persoalan jinayat yaitu persoalan 

hukum pidana atau lebih dikenal dengan fiqh.
39

 

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi pencurian, perzinahan, 

menuduh orang yang berbuat baik berzinah, meminum-minuman memabukkan, 

membunuh atau melukai seseorang, pencurian, merusak harta seseorang, 

melakukan gerakan kekacauan dan semacamnya berkaitan dengan hukum 

kepidanaan.
40

 

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah 

atau jarimah. Secara etiomologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan 

jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.
41

 Pengertian jinayah 

dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah pidana, delik atau tindak 

pidana. Para fuqoha sering menggunakan kata jarimah atau jinayah. Istilah 

jarimah mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah jinayah, baik 

dalam segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa jarimah merupakan 

kata jadian dengan asal kata jarimah yang artinya berbuat salah,sehingga 

jarimah memiliki arti berbuat salah. Jadi, jinayah merupakan suatu tindakan 

yang dilarang oleh syara’ karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, 

keturunan, dan akal. 

Sedangkan jarimah berarti larangan-larangan syara’ yang apabila 

dikerjakan diancam oleh Allah SWT. dengan hukuman had atau ta’zir. Dalam 

hal ini kata jarimah mencakup perbuatan atau tidak berbuat, mengerjakan atau 

meninggalkan, aktif maupun pasif. Oleh karena itu, perbuatan jarimah bukan 

saja mengerjakan perbuatan yang sudah jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga 

                                                             
39 Haliman,  Hukum Pidana Syariat Islam  (Jakarta: Bulan Bintang, 1970),  hlm.  65 
40 Zainuddin,  Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),  hlm. 9 
41 Ahmad Hanafi, Asas Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm. 
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dianggap sebagai jarimah kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang 

menurut peraturan yang harus dikerjakan.
42

 

Adapun jenis-jenis tindak pidana dalam hukum islam yaitu sebagai 

berikut: 

a. Qisas/Diat 

Adalah tindak pidana yang berkenaan dengan kejahatan 

terhadap orang, seperti membunuh daan menganiaya. Bagi 

pelaku tindak pidana ini akan dikenai hukuman qisas atau diat 

dari individu yang menjadi korban, namun tidak memiliki 

aturan batasan minimal atau maksimal. 

Adapun tindak pidana qisas atau diat ini terbagi 

menjadi lima macam, yaitu: pembunuhan yang disengaja, 

pembunuhan yang menyerupai disengaja, pembunuhan 

tersalah, penganiayaan yang disengaja, dan penganiayaan yang 

tersalah. Penganiayaan yang dimaksud disini adalah perbuatan 

yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, seperti 

pemukulan dan pelukaan. 

b. Hudud 

Adalah sebuah istilah islam yang mengacu pada 

hukuman yang berdasarkan hukum islam yang diamanatkan 

dan di tetapkan oleh Allah. Orang yang melakukan tindak 

pidana ini akan dikenakan hukuman sesuai dengan yang telah 

di tetapkan oleh Allah SWT, dan tidak bisa ditambah atau 

dikurangi hukumannya. 

Dalam hukum islam ada tujuh macam tindak pidana 

hudud yaitu: Zina, qazaf, (menuduh orang berbuat zina), 
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minum-minuman keras, mencuri, hirabah (orang yang 

memerangi Allah dan Rasul-Nya), murtad, dan orang yang 

memberontak terhadap penguasa yang sah.  

c. Ta’zir 

Berupa kejahatan yang tidak termasuk dalam hudud 

karena bentuk hukumannya diserahkan kepada hakim. 

Hukuman ta’zir adalah hukuman yang ditentukan belum 

jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan, seperti 

nasehat dan teguran, sampai hukuman yang palin berat, seperti 

kurangan dan denda, bahkan sampai kepada hukuman mati 

dalam tindak pidana yang berbahaya. Hakim didelegasikan 

wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dengan 

keadaan tindak pidana serta diri pelakunya.
43

 

Berdasarkan hal ini, Hukum Islam telah menetapkan 

hukuman yang berbeda atas tindak tindak pidana ta’zir, yaitu 

berupa sekumpulan hukuman lengkap yang dimulai dari 

hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling 

berat. Kemudian hakim diberi wewenang untuk menentukan 

hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana, dimana 

hukuman itu yang sifatnya haruslah mendidik, memperbaiki 

dan juga memberi efek jera bagi yang lain. Hakim juga boleh 

mengancam lebih dari satu hukuman, hakim boleh 

meringankan hukuman atau memberatkan jika hukuman itu 

mempunyai dua batasan sebagaimana ia boleh menunda 

pelaksanaanya jika menurutnya hukuman tersebut sudah cukup 

                                                             
4343 Abdul Qadir Audah,  Ensiklopedi Hukum Pidana Islam  (Bogor: Kharisma Ilmu, 
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untuk mendidik, memperbaiki, mencegah pelaku tindak 

pidana.
44

 

Adapun definisi ta’zir menurut para Ahli antara lain 

sebagai berikut: 

Istilah ta’zir yang diungkapkan al-Mawardi 

mengungkapkan bahwa, ta’zir adalah hukuman yang bersifat 

pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya 

belum ditetapkan oleh syara’ 

Sedangkan istilah ta’zir yang dikemukakan Wahbah 

Zuhaili hamper mirip dengan al-Mawardi yakni ta’zir  menurut 

syara’ adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat 

atau jinayah yang tidak dikenakan had atau tidak pula kifarat. 

Dari definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa  

ta’zir adalah suatu jarimah yang hukumnya diserahkan kepada 

hakim atau penguasa hakim dalam hal ini diberi kewenangan 

untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta’zir. 

 

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembakaran Kantor Pemerintah 

Dalam tindak pidana pembakaran jika dilihat dari sudut pandang hukum 

pidana Islam, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk jarimah dikarenakan 

perusakan dalam bentuk pembakaran termasuk perbuatan melawan hukum atau 

perbuatan yang telah dilarang oleh peraturan yang berakibat pada kemaslahatan 

umum yakni membahayakan harta benda milik orang lain atau milik pemerintah. 
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Adapun dasar hukum yang mengatur tentang pidana pembakaran yaitu: 

(Al-Quran Surah Ar Ru m ayat 41) 

ْت أَْيِدى ٱلنَّاِس لِيُِذيقَهُم بَْعَض ظَهََر ٱْلفََساُد فِى ٱْلبَرِّ َوٱلْبَْحِر بَِما َكَسبَ 

 ٱلَِّذى َعِملُو۟ا لََعلَّهُْم يَْرِجُعونَ 

Yang Artinya: 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat 

perbuatan tangan manusia, supaya Allâh merasakan kepada mereka 

sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 

yang benar).”  

 

Sedangkan dalam HR. Muslim 

Yang Artinya: 

“Dari Abi Amr Ibnu Jubair Ibnu Abdillah, ia berkata, 

“Rasulullah bersabda” Barang siapa yang yang berbuat/prakarsa yang 

baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahala dari 

perbuatan/prakarsa itu dan pahala dari orang yang melaksanakan atau 

menirunya. Dan barang siapa berprakarsa yang jelek, maka ia akan 

medapatkan dosa dari prakarsanya itu dan dosa dari orang-orang yang 

mempraktikkan prakarsanya itu tanpa mengurangi dosa yang 

menirunya”. 

 

3. Hukuman Tindak Pidana Pembakaran Kantor Pemerintah Dalam 

Fiqh Jinayah (Ta’zir) 

Pembakaran kantor pemerintah dalam hukum pidana Islam dikenakan 

hukuman ta’zir yang merupakan hukuman pendidikan dosa-dosa (tindak pidana) 

yang belum ditentukan oleh syara’. Hukuman ta’zir adalah hukuman yang 

ditentukan belum jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan, seperti 
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nasehat dan teguran, sampai hukuman yang palin berat, seperti kurangan dan 

denda, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang 

berbahaya. Hakim didelegasikan wewenang untuk memilih hukuman yang 

sesuai dengan keadaan tindak pidana serta diri pelakunya.
45

 

Hakim diberi kekuasaan untuk menentukan hukuman ta’zir dan tidak 

memiliki bahaya karena ta’zir merupakan hukuman yang dipikirkan oleh Hakim 

itu sendiri. Hukuman ta’zir diberikan pada umumnya pada tindak pidana yang 

tidak berbahaya, karena hukuman ta’zir memberi kelonggaran atau kemudahan 

agar pelaku tindak pidana bisa belajar dan memperbaiki diri dan tidak 

melakukan hal yang sama. 

Hukuman ta’zir dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh 

kemaslahatan umum, meskipun perbuatanya bukan maksiat, melainkan 

padaawalnya mubah. Perbuatan-perbuatan  yang termasuk kelompok ini tidak 

bisamditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan oleh zatnya, 

melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatanya mubah. 

Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut adalah 

membahayakan atau merugikan kepentingan umum.
46

 

Hukuman yang dapat mencegah seseorang pelaku kadang kala tidak 

dapat mencegah pelaku yang lain. Berdasarkan hal ini, Hukum Islam telah 

menetapkan hukuman yang berbeda atas tindak tindak pidana ta’zir, yaitu 

berupa sekumpulan hukuman lengkap yang dimulai dari hukuman yang paling 

ringan sampai hukuman yang paling berat. Kemudian hakim diberi wewenang 

untuk menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana, dimana 

hukuman itu yang sifatnya haruslah mendidik, memperbaiki dan juga memberi 

efek jera bagi yang lain. Hakim juga boleh mengancam lebih dari satu hukuman, 
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hakim boleh meringankan hukuman atau memberatkan jika hukuman itu 

mempunyai dua batasan sebagaimana ia boleh menunda pelaksanaanya jika 

menurutnya hukuman tersebut sudah cukup untuk mendidik, memperbaiki, 

mencegah pelaku tindak pidana.
47

 

Adapun dasar jarimah ta’zir dalam sistematika sumber ajaran Islam 

terdiri Al-Quran, Al-Sunnah, dan Al-Ra’yu, diuraikan sebagai berikut. 

a. Al Quran. 

Adalah sumber ajaran agama Islam yang pertama, 

memuat kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada 

Nabi Muhammad Saw. Diantara kandungan isinya adalah 

peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia 

dalam hubunganya dengan Allah, hubungan dengan 

perkembangan dirinya, hubungan dengan sesama manusia, dan 

hubungan dengan alam serta makhluk lainya.
48

 

b. Sunnah. 

Sunnah Nabi Muhammad Saw. Merupakan sumber 

ajaran agama Islam yang kedua. Karena hal hal yang 

diungkapkan oleh al-Quran yang bersifat umum atau 

memerlukan penjelasan, maka Nabi Muhammad SAW. 

Menjelaskan melalui Sunnah. Sunnah adalah segala sesutau 

yang datang dari Nabi. Selain Al-Quran, baik perkataan, 

perbuatan, atau taqrir yang bisa dijadikan sebagai dasar 

penentuan hukum syara’. 

c. Ar ra’yu 

Ar Ra’yu atau penalaran adalah sumber ajaran agama 

Islam yang ketiga. Penggunaan akal (penalaran) manusia 

                                                             
47 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…….,  hlm. 252 
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dalam menyimpulkan ayat-ayat al- Quran dan sunnah yang 

bersifat umum.
49

 

Dalam hukum Islam, hukuman ta’zir yang terbagi menjadi beberapa 

macam yaitu: 

a. Hukuman mati 

Hukuman mati diterapkan sebagai hukuman qisash 

untuk pelaku pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had 

untuk jarimah hirabah, zina muhsan, riddah dan jarimah 

pemberontakan. Hukuman mati sebagai ta’zir jarimah yang 

jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah 

tersebut dilakukan secara berulang ulang. 

b. Hukuman dera  

Hukuman dera merupakan salah satu hukuman pokok 

dalam hukum Islam dan juga merupakan hukuman yang 

ditetapkan untuk tindak pidana hudud dan ta’zir. Hukuman ini 

bahkan merupakan hukuman yang diutamakan dalam 

melakukan tindak pidana ta’zir yang berbahaya. Alat yang 

digunakan untuk melakukan hukuman dera yaitu cambuk 

yang tidak terlalu besar ukuranya dan tidak terlalu kecil. 

c. Hukuman kawalan (penjara kurungan). 

Dalam Bahasa arab istilah untuk hukuman penjara 

yaitu al habsu yang artinya mencegah atau menahan. Yang 

dimaksud al habsu menurut 
syara’

 bukanlah menahan pelaku 

ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dengan 

mencegahnya agar tidak melakukan perbuatan hukum, baik 
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penahanan tersebut dilakukan di dalam rumah, atau masjid, 

maupun ditempat lainya. 

d. Hukuman pengasingan 

Meskipun hukuman pengasingan adalah hukuman 

had, namun dalam prakteknya, hukuman tersebut juga 

ditetapkan juga sebagai hukuman ta’zir. Diantara jarimah 

ta’zir yang dikenakan pengasingan adalah orang yang 

menyerupai waria yang dulu sempat diasingkan oleh Nabi. 

Hukuman pengasingan ini dilakukan agar tidak berpengaruh 

kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang. 

e. Hukuman denda 

Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan 

hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi 

seorang Hakim yang mengadil perkara jarimah ta’zir, karena 

Hakim diberi kebebasan yang penuh dalam hal ini. Dalam 

menjatuhkan hukuman denda ini Hakim dapat 

mempertimbangkan dari berbagai aspek yang berkaitan 

dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat 

tertentu.
50

 

Dapat penulis cermati dari urauian di atas bahwa dapat di katagorikan 

tindak pidana terhadap pembakaran kantor Keucik yang terjadi di desa Blang 

Dalam Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat daya masuk kedalam hukuman 

Ta’zir. 

Yang bahwasanya di dalam hukuman ta’zir meurupakan hukum yang 

mengarah mendidik seseorang untuk menjadi lebih baik terhadap kesalahan 

yang di lakukan yang dapat merugikan orang lain, atau orang banyak, pada 

dasar nya hukuman tak’zir tidak boleh terlepas dari hukum positif di indonesia, 
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karena untuk menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan 

kejahatan berupa tindak pidana harus berdasarkan ketentuan Hakim 

Hukuman ta’zir daapat di artikan lebih mengarah ke pendidikan moral 

seseorang untuk menjadikan seseorang tersebut menjadi lebih baik agar 

perbuatan yang sama tidak dapat di ulang kembali. 
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BAB TIGA 

PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM 

MENYELESAIKAN KASUS TINDAK PIDANA 

PEMBAKARAN KANTOR PEMERINTAH DI DESA BLANG 

DALAM, KEC. SUSOH, KAB. ACEH BARAT DAYA 

 

A. Gambaran Umum Desa Blang Dalam 

Penulis memfokuskan kegiatan penelitian untuk penulisan skripsi ini  

pada peran penyidik kepolisian dalam menyelesaikan kasus tindak pidana 

pembakaran kantor pemerintah di desa Blang Dalam, Kec. Susoh, Kab. Aceh 

Barat Daya. 

1. Kondisi Geografis 

Secara umum Desa Blang Dalam merupakan salah satu desa yang berada 

dalam kecamatan Susoh, yang terdiri dari 5 (lima) kemukiman dengan ibukota 

kabupaten yang terletak di Aceh Barat Daya sebagai sentral pemerintahan dan 

ekonomi masyarakat.
51

 

Adapun batas-batas wilayah Desa Blang Dalam, Kecamatan Susoh 

adalah sebagai berikut: 

   Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Kec. Blang Pidie dan Jeumpa  

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudra Hindia 

Sebelah Barat  : Berbatasan dengan Kec. Kuala Batee 

Sebelah Timur  : Berbatasan dengan Kec. Setia 
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2019  (Aceh Barat Daya: BPS, 2019), hlm. 3. 
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Gambar 1: Peta Desa Blang Dalam, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya 

 

Luas wilayah di desa Blang Dalam, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh 

Barat Daya yaitu  19,09 km
2
 yang seluruhnya adalah daratan. Secara 

administratif  pada tahun 2019, Kecamatan Susoh terdiri atas 5 mukim yaitu: 

Mukim Rawa, Mukim Palak Kerambil, Mukim Durian Rampak, Mukim Pinang, 

Mukim Sangkalan. Selanjutnya terdiri dari 29 desa yaitu: Desa Blang Dalam, 

Desa Barat, Durian Jangek, Durian Rampak, Palak Hilir, Palak Hulu, Pante 

Perak, Rumah Dua Lapis, Desa Baharu, Kedai Susoh, Desa Ladang, Pdang 

Baru, Panjang Baru, Desa Pawoh, Desa Pinang, Pulau Kayu, Rumah Panjang, 

Ujung Padang, Cot Mancang, Desa Gadang, Kepala Bandar, Lampoh Drien, 
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Desa Meunasah, Padang Hilir, Padang Panjang, Rubek Meupayong, Desa 

Tengah, Palak Kerambil dan Panjang Baru. 

 

2. Kondisi Penduduk 

Jumlah penduduk Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya menurut 

hasil estimasi tahun 2019 berjumlah 23.228 jiwa yang terdiri dari penduduk 

laki-laki sebanyak 11.558 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 11.670 

jiwa.
52

 Selengkapnya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 1. Jumlah penduduk Kecamatan Susoh, dirinci Per desa tahun 2019 

No Desa Jumlah Penduduk 

1 Blang Dalam 542 jiwa 

2 Desa Barat 403 jiwa 

3 Durian Jangek 352 jiwa 

4 Durian Rampak 1.036 jiwa 

5 Palak Hilir 324 jiwa 

6 Palak Hulu 359 jiwa 

7 Pante Perak 880 jiwa 

8 Rumah Dua Lapis 292 jiwa 

9 Desa Baharu 296 jiwa 

10 Kedai Susoh 255 jiwa 

11 Desa Ladang 1.153 jiwa 

12 Padang Baru 2.449 jiwa 

13 Padang Panjang 852 jiwa 

14 Desa Pawoh  1.249 jiwa 
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15 Desa Pinang 545 jiwa 

16 Pulau Kayu 1.715 jiwa 

17 Rumah Panjang 321 jiwa 

18 Ujung Padang 709 jiwa 

19 Cot Mancang 687 jiwa 

20 Desa Gadang 1.064 jiwa 

21 Kepala Bandar 1.567 jiwa 

22 Lampoh Drien 508 jiwa 

23 Desa Meunasah 500 jiwa 

24 Padang Hilir 1.055 jiwa 

25 Padang Panjang 852 jiwa 

26 Rubek Meupayong 948 jiwa 

27 Desa Tengah 980 jiwa 

28 Palak Kerambil 428 jiwa 

29 Panjang Baru 676 jiwa 

 

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 

 

3. Keadaan Wilayah 

Desa Blang Dalam yang berada dalam wilayah Kecamatan Susoh, 

Kabupaten Aceh Barat Daya terletak dekat dengan garis khatulistiwa sehingga 

secara umum wilayah ini beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim 

kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar antara bulan Januari-

Juni, sedangkan musim hujan, biasanya berkisar antara bulan Juli-Desember, 

dengan curah hujan rata-rata per bulan pada tahun 2019 berkisar antara 196.60 - 

261.20 mm. Suhu udara rata-rata di kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 

2019 berkisar antara 25.8
0
C – 28.6

0
C, dengan suhu terendah 21

0
C dan suhu 
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tertinggi 36,20
0
C. Penyinaran matahari rata-rata berkisar antara 50 – 65% setiap 

bulan nya.
53

 

Tabel 2: Luas Kecamatan Susoh Menurut Desa Dan Jenis Penggunaan Lahan 

(KM
2
)

54
 

  Jenis Penggunaan Tanah (KM
2
) 

No Nama Desa  Sawah Non Sawah Non 

Pertanian 

Luas 

Desa 

1 Kedai susoh - - 0,13 0,13 

2 Panjang baru 0,15 - 0,32 0,47 

3 Kedai palak kerambil - - 0,07 0,07 

4 Ladang 0,74 0,22 0,6 1,56 

5 Padang panjang 0,05 0,52 0,11 0,68 

6 Rubek meupayong 0,01 0,36 0,12 0,49 

7 Cot mancang 0,84 0,02 0,09 0,95 

8 Lampoh drien 0,26 0,07 0,06 0,39 

9 Meunasah  0,54 0,02 0,07 0,63 

10 Blang dalam 0,85 0,18 0,08 1,11 

11 Palak hulu 0,02 - 0,1 0,12 

12 Palak hilir - - 0,03 0,03 

13 Rumah dua lapis - - 0,06 0,06 

14 Durian jangek -  0,04 0,04 

15 Baharu - - 0,05 0,05 

16 Pinang - - 0,06 0,06 

17 Rumah panjang - - 0,09 0,09 

18 Padang baru 0,31 - 0,84 1,15 

19 Pulau kayu 0,30 0,19 0,72 1,21 

20 Pawoh 0,68 0,01 0,22 0,91 

21 Barat 0,26 - 0,13 0,39 

22 Durian rampak 0,07 - 0,14 0,21 

23 Pantai perak 0,64 - 0,27 0,91 

24 Padang hilir 0,05 - 0,1 0,15 

25 Gadang 0,66 - 0,07 0,73 

26 Tengah 0,10 - 0,09 0,19 

27 Kepala bandar 0,68 - 0,08 0,76 

28 Geulima Jaya  0,03 2,29 1,17 3,49 
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Ibid., hlm. 17-19. 
54 Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya , Kecamatan Susoh dalam Angka 

2019 (Aceh Barat Daya: BPS, 2019), hlm. 47 
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29 Ujung Padang - 1,72 0,31 2,03 

 JUMLAH  7,24 5,60 6,22 19,06 

Sumber: BPS Aceh Barat Daya Tahun 2019 

 

4. Struktur Desa Blang Dalam Kec, Susoh, Kab, Aceh Barat Daya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel : 3 Struktur Desa Blang Dalam Kec,Susoh, Kab, Aceh Barat Daya. 

 

 

KEUCIK 

 

SEKRETARIS 

DESA 

DUSUN 

PURNAMA 

DUSUN 

INGIN JAYA 

DUSUN 

HARAPAN 

TUHA PEUT 
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B. Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana 

Pembakaran Kantor Pemerintah di Desa Blang Dalam, Kec. Susoh, 

Kab. Aceh Barat Daya 

Berdasar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa peran dan tugas 

kepolisian adalah untuk menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara di 

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
55

 

Jadi salah satu peran dan tugas kepolisian (bidang penegakan hukum 

pidana) harus dipahami sebagai bagian tugas pemerintahan di bidang penegakan 

hukum pidana yang harus dijalankan menurut hokum yang berlaku. Begitu juga 

dengan peran penyidik kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pembakaran 

kantor pemerintahan di desa Blang Dalam, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh 

Barat Daya, yang mana Kepolisian harus membekali diri baik keterampilan 

ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya, dalam hal ini 

(penyidik).  

Karena sebagaimana yang kita tahu penyidik kepolisian mempunyai 

peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang di dalam 

menyelidiki kasus pidana yang dilakukannya, baik seseorang itu sebagai 

penjahat ataupun korban untuk menemukan identitas diri seseorang tersebut. 

Adapun tahapan penyidikan yang di lakukan oleh penyidk kepolisian di 

desa Blang Dalam, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu: 

 

                                                             
55 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4168). 
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1. Penyelidikan  

Penyelidikan yang di lakukan oleh penyidik kepolisian di desa 

Blang Dalam, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya  

meliputi:  

a. Menerima laporan dari perangkat desa Blang Dalam. 

b. Penyidik langsung melakukan olah TKP di tempat 

kejadian yaitu kantor keucik desa Blang Dalam. 

c. Penyidik kepolisian mencari keterangan dan bukti-bukti 

guna untuk menentukan peristiwa yang di lapor. 

 

2. Pemanggilan  

Seharusnya berdasarkan SOP dalam penyelesaian kasus ini pihak 

penyidik kepolisian terhadap kasus terbakarnya kantor keucik di desa 

Blang Dalam berupa pemanggilan saksi-saksi yang pertama kepala 

Desa Blang Dalam yang bernama Ibnu Abbas berumur 40 tahun, 

yang kedua teknisi Listrik yang bernama M. Nur berumur 50 tahun, 

yang ke tiga saksi mata yang bernama M. Reza berumur 25 tahun. 

 

3. Pemeriksaan  

Selanjutnya penyidik kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 

saksi-saksi yang berupa pamanggilan guna untuk di lakukan proses 

wawancara terhadap kasus terbakarnya kantor keucik tersebut.  

 

4. Penyelesaian kasus  pembakaran keucik di Desa Blang Dalam. 
56

 

 Adapun peran penyidik kepolisian di dalam menangani kasus 

pembakaran kantor pemerintahan di desa Blang Dalam, Kecamatan Susoh, 

Kabupaten Aceh Barat Daya kurang efektif. Karena menurut pihak penyidik 

                                                             
56 Wawancara dengan Ipda  Zulkifli pada hri rabu , tanggal  01 juli 2020 
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kepolisian kasus ini bukanlah suatu kasus pidana yang disebabkan oleh 

seseorang yang dengan sengaja membakar kantor pemerintah karena 

mempunyai tujuan tersendiri melainkan pembakaran tersebut diakibatkan oleh 

Arus pendek yang ada di dalam kantor (keucik).
57

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat penulis cermati  hal ini justru 

berbeda terbalik antara apa yang diduga oleh pihak penyidik kepolisian terhadap 

kasus terbakarnya kantor pemerintah di desa Blang Dalam, bahwa persepsi 

masyarakat setempat kantor tersebut di bakar oleh sekelompok orang yang 

kurang puas dengan kinerja perangkat desa di desa blang dalam yang tidak 

transparan terhadap masyarakat baik dari segi sistem pengelolaan keuangan 

maupun dari segi program-program desa. 

Masyarakat juga menduga bahwa kemungkinan pembakaran tersebut 

juga di sebabkan oleh perangkat desa setempat sehinggga tidak dapat di 

selesaikan secara hukum dan tidak di tindak lanjuti sehingga di biarkan begitu 

saja, sedangkan setiap aset negara yang hilang atau di sebabkan oleh unsur lain 

seperti terbakar, kepala desa sebagai orang yang bertanggung jawab wajib 

menyelesaikan secara terang terangan guna untuk menjawab kejanggalan-

kejangalan yang di duga oleh masyarakat. 

Maka dari itu khusus nya pihak penyidik dapat menindak lanjuti 

terhadap perkara ini untuk di selesai kan secara hukum atas undang-undang 

yang telah mengatur guna untuk menemukan jawaban atas dugaan-dugaan 

masyarakat selama ini. 
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 Wawancara dengan Ipda Aiman pada hari rabu, tanggal 01 juli 2020 
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C. Faktor Penghambat Penyidik Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan 

Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Kantor Pemerintahan Desa 

Blang Dalam, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya 

Di dalam menangani kasus tindak pidana pembakaran yang di tangani 

oleh penyidik kepolisian desa Blang Dalam Susoh, Aceh Barat Daya terdapat 

beberapa faktor penghambat dari hasil wawan cara dengan Ipda Aiman dan Ipda 

Zulkifli selaku penyidik Polres Aceh Barat Daya yang diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Tidak Terdapat Cukup Bukti 

Jika polisi penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut 

tersangka atau bukti yang diperoleh polisi penyidik tidak memadai untuk 

membuktikan kesalahan tersangka di hadapan persidangan, penyidik berwenang 

memutuskan penghentian penyidikan. Ukuran kapan dan bilamana dalam 

penyidikan harus dihentikan ditentukan dari tersedianya minimal dua alat bukti 

yang sah. Dua alat bukti itu yang dimaksud harus menunjukkan, pertama benar 

telah diperbuat suatu tindak pidana, dan kedua adanya tersangka yang 

merupakan pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. 
58

 

Dari keterangan pihak penyidik kepolisian terhadap kasus di Desa Blang 

Dalam, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, menunjukkan tidak 

adanya kecukupan alat bukti yang sah yang berupa : 

1. Tidak adanya terdakwa  

2. Tidak adanya keterangan Ahli 

3. Tidak adanya benda yang patut di duga tindak pidana 
59

 

 

 

                                                             
58 M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-

Penyidikan dan Penuntutan,  Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 151. 
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2. Perkaranya Ternyata Bukan Perkara Pidana 

Jika dari hasil penyidikan, polisi penyidik berpendapat bahwa apa 

yang disangkakan terhadap tersangka (terlapor) bukan merupakan  

perbuatan pidana seperti yang diatur dalan KUHP atau aturan pidana 

lainnya (delik-delik di luar KUHPidana), penyidik berwenang untuk 

menghentikan penyidikan.  

Dalam kenyataan tidak begitu mudah untuk mengetahui apakah 

suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup 

tindak pidana atau justru bukan tindak pidana. Oleh karena itu, kasus 

pidana pada pembakaran kantor keucik desa  Blang Dalam  ini bukanlah 

kasus pidana yang disebabkan oleh manusia (dibakar oleh seseorang) 

melainkan terbakar sendiri yang diakibatkan arus pendek listrik di dalam 

kantor keucik desa Blang Dalam tersebut.
60

 

 

Jadi, berdasarkan hasil penelitian yang dapat penulis cermati bahwa 

hambatan dalam proses penyelesaian kasus terbakarnya kantor Keucik desa 

Blang Dalam Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya  yaitu karena 

adanya tidak cukup bukti dan kasus yang ditangani tersebut bukanlah suatu 

kasus tindak pidana tetapi kasus yang tidak disengaja (terbakar sendiri yang 

diakibatkan arus pendek listrik). 

Sedangkan pada dasarnya penyidik kepolisian selaku lembaga yang di 

beri wewenang khusus dan di atur oleh pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana harus bekerja secara maksimal terhadap terbakarnya Kantor 

Keucik tersebut guna untuk menemukan pelaku yang patut di duga sebagai 

orang yang melakukan tindak pidana terhadap pembakaran tersebut. 

Kalau kita cermati lebih jauh terhadap kasus ini banyak kejanggalan-

kejanggalan yang peneliti temukan di lapangan, baik berupa keterangan saksi 

maupun keterangan masyarakat bahwa kasus ini terdapat  unsur-unsur 
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kesengajaan yang memang sengaja di bakar oleh orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab. 

Karena berdasarkan hasil wawancara dengan teknisi listrik kantor 

Keuchik desa Blang Dalam di temukan bahwa dari keterangan yang dapat di 

pahami sebelum terjadinya pembakaran kantor tersebut, arus listrik yang berada 

di dalam kantor tersebut sudah tidak dalam keadaan aktif atau di cabut
61

. 

Bersamaan dengan keterangan seorang saksi yang penulis wawancara, ia 

mengatakan bahwa sebelum api tersebut membesar hingga membakar bangunan 

kantor desa pada jam 02.00 WIB. ia sudah terlebih dahulu melihat dua orang 

yang melarikan diri dari kantor desa. Tetapi beliau tidak mengetahui siapa dua 

orang yang melarikan diri.
62

  

Pernyataan saksi tersebut selaras juga dengan meteran yang sudah lama 

dipindahkan ke lapangan volly didepan kantor Keucik yang berada di desa Blang 

Dalam sehingga tidak mungkin arus listrik menjadi faktor utama penyebab 

terjadinya pembakaran tersebut seperti pernyataan yang disampaikan oleh 

teknisi listrik dan saksi mata yang menjadi acuan bagi masyarakat setempat. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hambatan di dalam 

melakukan penyelidikan dan penyidikan  terhadap tindak pidana pembakaran 

kantor pemerintah di desa Blang Dalam Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh 

Barat Daya yaitu pernyataan teknisi listrik dan saksi mata tidak selaras dengan 

pernyataan penyidik kepolisian, itu semua di sebab kan pihak penyidik 

kepolisian tidak bekerja secara maksimal dalam menangani kasus ini sehingga 

banyak dugaan-dugaan terkait kasus ini, dan kasus yang ditangani tersebut 

menurut data di lapangan adalah kasus yang sebenarnya ada oknum pelaku yang 

tidak diusut tuntas oleh penyidik kepolisian. 
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62 
 

 

Oleh karena itu hasil penelitian yang penulis temukan di lapangan antara 

pihak penyidik kepolisian dengan teknisi Listrik dan saksi mata maupun 

masyarakat desa Blang Dalam juga berbanding terbalik terhadapa kasus 

pembakaran kantor Keucik desa Blang Dalam, Kecamatan, Susoh, Kabupaten 

Aceh Barat Daya. 

 

3. Alih-alih Kasus ini  di SP3 ( Surat Penghentian Proses Penyidikan) 

Menurut ketentuan Pasal 76 ayat (2) PerKap No. 14/ 2012 “Sebelum 

dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara”. 

Persoalan di atas layak ditanyakan karena sebenarnya gelar perkara sebagai 

suatu prosedur penting dalam hukum acara pidana tidak ditemukan 

pengaturannya di dalam KUHAP, antara lain untuk memutuskan apakah 

perlu atau tidak diterbitkan SP3. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penyidik kepolisian Ibda 

Zulkifli menyatakan bahwa kasus pembakaran kantor Keucik desa Blang 

Dalam tidak dapat di lanjutkan karena tidak terdapat cukup bukti, dan tidak 

ada tersangka yang patut di duga sebagai tindak pidana, seharus berdasar 

kan aturan yang mengatur dan beleidsrege yang ada, pihak penyidik 

kepolisian wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Proses Penyidikan ) 

sebelum di keluarkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil 

Penyidikan).
63
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D. Tindak Pidana Pembakaran Kantor Pemerintah Geuchik Desa Blang 

Dalam, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya 

Hukuman ta’zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’ dan 

diserahkan kepada ulul amri untuk menetapkanya. Hukuman ta’zir jenisnya 

beragam namun secara garis besar dapat dikelompokan menjadi 4 macam.
64

 

1. Hukuman ta’zir mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid 

2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti 

hukuman penjara dan pengasingan 

3. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, 

penyitaan, perampasan harta, dan penghancuran barang 

4. Hukuman hukuman lain yang ditentukan oleh ulum amri demi 

kemaslahatan umum. 

Sebelum menemukan seorang bersalah atau tidak melakukan tindak 

pidana, perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut harus memenuhi 

persyaratan supaya dinyatakan sebagai peristiwa delik pidana. Syarat-syaratnya 

adalah: 

1. Harus ada suatu perbuatan Perbuatan itu harus sesuai dengan 

ketentuan hukum 

2. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertangung-jawabkan 

3. Harus berlawanan dengan hukum 

4. Harus tersedia ancaman hukumannya. 

Dalam prespektif hukum Islam pembakaran merupakan suatu perusakan 

yang masuk ke dalam kejahatan terhadap harta benda. Kemudian menurut 

analisis penulis dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa hukuman yang 

diterapkan untuk perusakan adalah hukuman ta’zir. Dimana penjelasan tentang 

ta’zir sudah dijelaskan secara lengkap pada bab-bab sebelumnya.  

                                                             
64 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,…285 
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Ta’zir adalah penjatuhan hukuman atas dosa-dosa yang di dalamnya 

tidak terdapat hudud. Dimana tindak pidana perusakan tersebut termasuk dalam 

jarimah ta’zir yang asas legalitasnya tidak diterapkan dengan begitu ketat, 

dikarenakan ta’zir merupakan hukuman yang bertujuan untuk pembelajaran. 

Dalam hukuman tazir, hakim diberikan kewenangan yang luas untuk 

memilihkan hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana dan diri 

pelakunya. 

Di tegaskan dalam Al-qur’an tentang kewenangan hakim dalam 

menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan suatu kejahatan 

tindak pidana, dan keterangan saksi dalam memberikan keterangan yang secara 

terang benerang. 

Al-Qur’an surat-an-nisa-ayat- 531  

لِ  ِ َولَْو َعلَٰىَٰٓ أَنفُِسُكْم أَِو ٱْلَوٰ ِميَن بِٱْلقِْسِط ُشهََدآََٰء ّلِِلَّ َٰٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ُكونُو۟ا قَوَّٰ َدْيِن يَٰ

ُ أَْولَٰى بِِهَما ۖ فَََل تَتَّبُِعو۟ا ٱلْهََوٰىَٰٓ أَن تَْعِدلُ  و۟ا ۚ َوٱْْلَْقَربِيَن ۚ إِن يَُكْن َغنِي ًا أَْو فَقِيًرا فَٱّلِلَّ

َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن  ۟ا أَْو تُْعِرُضو۟ا فَإِنَّ ٱّلِلَّ  َوإِن تَْلُوٰٓۥَ

Artinya : 

 “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah 

biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum 

kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu 

kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang 

kamu kerjakan”. 
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Al-Qur’an surat-al-maidah-ayat- 8 : 

ِ ُشهََدآََٰء بِٱْلقِْسِط ۖ َوََل يَْجِرَمنَُّكْم َشنَـ َاُن قَوْ  ِميَن ّلِِلَّ َٰٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ُكونُو۟ا قَوَّٰ ٍم َعلَٰىَٰٓ يَٰ

 بَِما تَْعَملُ 
َ َخبِير ٌۢ َ ۚ إِنَّ ٱّلِلَّ ونَ أََلَّ تَْعِدلُو۟ا ۚ ٱْعِدلُو۟ا هَُو أَْقَرُب لِلتَّقَْوٰى ۖ َوٱتَّقُو۟ا ٱّلِلَّ  

Artinya : 

“Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 

menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 

berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

Dalam perspektif hukum islam menyangkut pertanggungjawaban pidana 

atas perusakan barang yang dilakukan bersama-sama berdasarkan konsep 

keadilan. Keadilan adalah salah satu tujuan hukum dalam sistem hukum apapun, 

dimanapun, tak terkecuali sistem hukum Islam. Indonesia adalah sebuah negara 

yang berpenduduk mayoritas muslim. Oleh karena itu perlu kajian terhadap 

konsep-konsep hukum Islam sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuh kan 

hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Klasifikasi jarimah 

dalam hukum Islam yaitu Hudud, Qishash/diyat, dan Ta’zir. 

Setelah masa kodifikasi oleh para Imam Madzhab, Terjadi 

kecenderungan yang melanda kalangan ulama untuk tidak mengotak-atik aturan-

aturan tentang jarimah hudud dalam kitabkitab fiqh. Dari dulu sampai sekarang 

jumhur berpendapat bahwa hanya ada tujuh jarimah hudud yaitu zina, qadzaf, 

hirabah, sariqah, bughat, riddah, dan khamar. Tidak ada pengembangan lebih 

lanjut mengenai fiqh klasik tersebut. Sejauh ini perkembangan fiqh terkait 

jarimah hudud cenderung statis karena hudud itu sendiri mempunyai definisi 

jarimah beserta ‘uqubat yang sudah ditentukan secara ketat di dalam nash. 

Jarimah hudud tidak dialami oleh jarimah qishash/diyat maupun jarimah 
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ta’zir karena hakikat dua jarimah itu sendiri. Jarimah Qishash pada hakikatnya 

adalah pembalasan seimbang atau pembalasan serupa pada jarimah pembunuhan 

dan pelukaan, sedangkan Diyat juga tidak begitu memerlukan sentuhan-

sentuhan pembaruan karena hakikatnya diyat adalah ganti kerugian pada tindak 

pidana pelukaan atau pembunuhan dalam hal qishash tidak dilaksanakan. 

Penulis berpendapat bahwa Dalam konteks pembaruan, jarimah ta’zir 

adalah jarimah yang paling berkembang di antara jenis-jenis jarimah dalam 

hukum pidana Islam. Hal ini tidak terlepas dari hakikat dan sifat jarimah ta’zir 

yang kriminalisasi dan penalisasinya merupakan wewenang penguasa. Sehingga 

perbuatan apapun dan jenis pidana apapun yang diundangkan maupun 

dijatuhkan oleh penguasa terhadap pelaku suatu perbuatan merupakan jarimah 

ta’zir. Tindak pidana perusakan bukan merupakan salah satu dari tujuh jenis 

jarimah hudud. Dan juga tidak layak untuk dikategorikan jarimah qishash/diyat 

karena yang dirusak dalam tindak pidana perusakan adalah barang. Oleh karena 

itu dalam hukum pidana Islam, tindak pidana perusakan dapat dikategorikan 

jarimah ta’zir  

Kriminalisasi dan penalisasi jarimah ta’zir merupakan wewenang 

penguasa. Tetapi dalam penentuan jenis pidananya tetap harus berdasarkan 

nilai-nilai yang terdapat dalam Al-qur’an dan Sunnah serta tidak terlepas dari 

pertimbangan logika dan akal sehat. Misalnya, seorang pencuri tidak layak 

dihukum mati karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud:  

“Demi dzat yang tidak ada Tuhan selain diri-Nya, darah seorang muslim 

yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan-

Nya tidak halal ditumpahkan kecuali tiga golongan, yaitu: orang yang keluar 

dari Islam dan memisahkan diri dari jama’ah, pezina yang telah menikah, dan 
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orang yang membunuh muslim yang lain tanpa alasan yang membenarkan”.
65

 

 Begitu juga berdasarkan pertimbangan logika dan akal sehat, tidak 

pantas seorang pencuri unta dihukum mati hanya karena ia menginginkan 

barang orang lain menjadi miliknya. Penulis berpendapat demikian bukan tanpa 

alasan. Al-Qur’an secara implisit menekankan pentingnya penggunaan akal 

(logika). Berdasarkan hal tersebut Penulis berkesimpulan bahwa penggunaan 

pertimbangan logika amatlah sangat penting di dalam pembentukan hukum. 

Dari segi materinya, hukum pidana Islam begitu maksimal, sehingga 

ibarat obat sangat pas dengan dosis hukuman yang seharusnya, dan sangat 

sesuai dengan tujuan dan filosofi penjatuhan hukuman, bahwa tujuan utama 

penjatuhan hukuman pidana adalah untuk menyadarkan semua anggota 

masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jelek, mengetahui 

kewajiban dirinya dan menghargai hak orang lain sehingga apa yang 

dilakukannya di kemudian hari tidak selalu dikaitkan dengan ancaman 

hukuman. Dengan kata lain, perbuatan baik yang dilakukannya semata-mata 

karena kesadaran hukumnya yang meningkat, bukan karena takut hukuman. 

Hukum pidana Islam begitu tepat dengan jenis hukuman had, qisas, dan ta’zir, 

akan menyebabkan tindak pidana yang ditangani semakin kecil kemungkinan 

akan terulang kembali, serta menjadi upaya prepentif terhadap munculnya 

tindak pidana serupa. Dengan asas hukum yang bersifat universal, hukum 

pidana Islam mampu tampil kembali sebagai hukum pidana impian, dan selalu 

dapat mengikuti setiap perkembangan zaman. 

Akan tetapi di dalam kasus tindak pidana pembakaran yang terjadi di 

desa Blang Dalam, kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya apabila 

pihak penyidik kepolisian mengusut secara tuntas atas peristiwa tersebut dan 

kemudian pihak penyidik menumukan pelaku yang melakukan terhdap 
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pembakran tersebut, Maka hukuman ta’zir jelas menjadi peran yang sangat 

penting agar setiap orang yang melakukan kejahatan tidak mengulangi 

perbuatan yang sama di kemudian hari. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana di 

dalamnya penulis akan menarik beberapa kesimpulan dan juga intisari yang 

menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk 

kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. 

A. Kesimpulan 

1. Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP 

menyebutkan bahwa Peran Penyidik Kepolisian adalah serangkaian tindakan 

penyidik dalam hal mencari dan mengumpulkan bukti yang sesuai dengan 

aturan perundang-undangan (hukum) guna menemukan tersangkanya. 

Demikian dengan peran penyidik kepolisian dalam menyelesaikan kasus 

pidana pembakaran kantor pemerintahan (Keuchik) di desa Blang Dalam, 

Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya harus membekali diri baik 

keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya 

yang sesuai dengan aturan Undang-undang yang telah di tetapkan. Begitu 

juga dalam hal proses melakukan penyidikan kasus pembakaran kantor 

pemerintah (Keuchik) desa Blang Dalam juga memiliki beberapa tahap yang 

diantaranya adalah: Pertama tahap penyelidikan, kedua tahap pemanggilan, 

Ketiga tahap pemeriksaan, dan yang keempat tahap penyelesaian kasus 

pembakaran kantor keuchik desa Blang Dalam, Kecamatan Susoh, 

Kabupaten Aceh Barat Daya. 

 

2. Faktor penghambat penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan 

terhadap kasus tindak pidana pembakaran kantor pemerintah desa Blang 

Dalam, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu: Tidak 

terdapat cukup bukti seperti tidak adanya terdakwa, tidak danya keterangan 



70 
 

 

Ahli, Tidak adanya benda yang patut di curigakan, kedua perkaranya 

ternyata bukan perkara pidana. 

 

B. Saran 

1. Untuk tercapainya keefektifan dalam hal melaksanakan peran penyidik 

kepolisian dalam hal menyelesaikan kasus pidana pembakaran kantor 

pemerintahan (Keuchik) desa Blang Dalam, Kecamaan Susoh, 

Kabupaten Aceh Barat Daya. Penyidik kepolisian seharusnya lebih tegas 

dalam memberlakukan segala kebijakan yang sudah disahkan dalam 

peraturan, sehingga tidak menjadi berbeda terbalik antara hasil 

penyidikan kepolisian dengan saksi mata atau masyaraat desa Blang 

Dalam. 

2. Hendaknya Penyidik kepolisian  juga melakukan kerjasama dengan  

saksi mata atau warga desa Blang Dalam agar dapat meningkatkan upaya 

menyelesaikan kasus pembakaran kantor pemerintah (Keuchik) desa 

Blang Dalam, Kecamaan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.  
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