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Penentuan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan 

pidana \deIik), <iilakukan. olap pemerintah deggan'p~rtimbang

an bahws perbuatan itu sanget merugikan masyarakat baik ke

Iompok mAupun individu serta pemerintah \negara) 

Mealui alat-ale.t kekuaE;laann;ya negara melakukan peua

ngenan terhadapmasalah keD,ahetan yang meresahkan masyarakat. 

DeIsm proses penyelidikan dan penyidikah, kepentingan negara 

diwekili oleh lembaga kepolisian, proses penuntutan oleh ke

~a¥sen dan proses penjatuhen pidana dan memidana oleh keha 

kimau. 

~ecara umum setiap kasus pidana yang terjadi akan di

lekukanpenyelidikan, penyid.ikan oleh aparat kepolisian un

tuk selaujutnya dilimpahkan pada ~ejaksaan hingga pengadilan. 

~da beberapa jenis delik yang ternyata hanya dapat dilakukan 
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penu~tutannya jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. 

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini ada

lah sebagai berikut: 

A. 	 Di· dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana~ ketentuan ma

na saja yang dapat dikualifikasi sebagsi delik aduan ? 

B. 	 Bagaimanakah penanganan terhadap delik aduan ? 

Untuk menjawab permasalahan pertama-tama dilakukan 

studi kepustakaan untuk mendapatkan informasi mengena,i te

ori-teori yang berkaitan dengan delik aduan, Selanjutnya di

lakukan studi lapangan untuk mengetaHui kondisi delik aduab 

yang ditangani aparat kepolisian sebagai aparat penyidik. 

Data lapangan'diperoleh diri Kepolisian Wilayah Kota Besar 

(Polwiltabes) Surabaya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, dua 
. 

tahun terakhir 1992-1993 di jajaran ,Polwiltabes Surabaya 

mencatat kejahatan yang terjadi adalah d691? yang dilaporkan 

dan 6.664 yang selesai, sedangkan sissnya 4253 tidak terse

lesaikan. Sedangkan khusus untuk delik aduan yang ditangani 

Polwiltabes terdapat sejumlah 189 kasus dilaporkan 162 dian

taranya seles~ti dan, sisanya 27 kasus tidak terselesaikab. 

Dan ada sekitar 9 kssus dicabut oleh pengadunya yang dalam 

hal ini termasuk dianggap kasus selesai (termasuk 162 kasus 

selesai). Khusus untuk delik aduan data diambil satu tahun 

terakhir (januari - Nopember 1993) • Adapun prose4u'r penyidi

kannya sarna dengan delik biasa, bedanya d~lik aduan bisB ft~~ 

cabut. 
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