
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu

yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang,

bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang

mampu bertanggung jawab. Melihat dasar asas legalitas pada Pasal 1 Kitab

Undang-undang Hukum Pidana menunjukkan hubungan yang erat antara suatu

tindak pidana, pidana dan undang-undang yang akan menetapkan perbuatan apa

saja yang dapat dikenakan pidana dan pidana apakah yang dapat dikenakan.

Dengan memperhatikan keterkaitan antara suatu tindak pidana. pidana seringkali

diartikan sebagai suatu hukuman, dengan demikian 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.

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh

kitab undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana). Tindak

pidana atau yang disebut strafbaar feit merupakan pengertian dasar dalam hukum

pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara
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yuridis atau kriminologis.  Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis

normatif adalah perbuatan yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana.

Sedangkan perbuatan jahat dapat diarti kriminologis adalah perbuatan manusia

yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Tindak pidana

adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai

ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar

tersebut (Tri Andrisman, 2009: 70).

Istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam pidana, yang mana

larangan itu ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada

orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada

hubungan yang erat oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan

bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian

yang ditimbulkan.

Pompe merumuskan tindak pidana adalah suatu pelanggaran kaidah

(penggangguan ketertiban hukum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan

untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum

dan menjamin kesejahteraan umum (Bambang Purnomo, 1985: 91).

Van Hamel merumuskan tindak pidana adalah kelakuan (Menselijke Gedraging)

orang yang dirumuskan dalam undang-undang atau WET yang bersifat melawan,

yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Tri Andrisman, 2009: 70).

Beberapa pandangan pakar diatas, setidaknya dalam pengertian tindak pidana

tercakup didalamnya:
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a. Tindakan yang sebelumnya telah diatur oleh hukum pidana, tindakan-tindakan

tersebut merupakan hal yang dilarang pada Kitab Undang-undang Hukum

Pidana atau undang-undang pidana yang lainnya. Karena pada dasarnya

perbuatan itu merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain.

b. Tindakan itu dapat dihukum atau dijatuhi sanksi pidana oleh negara melalui

alat-alatnya. Sehingga perbuatan yang telah dilakukan seseorang dan terbukti

telah melanggar peraturan-peraturan hukum akan diberikan hukuman, dan

hukuman tersebut diberikan setelah terbukti bahwa seseorang tersebut telah

melakukan pelanggaran melalui aparat penegak hukum.

c. Tindakan itu berhubungan dengan kesalahan atau bersifat melawan hukum.

d. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan pidana yang dilakukan

pelaku harus dipertanggungjawabakan sesuai dengan undang-undang.

Mengetahui adanya tindak pidana, dirumuskan dalam peraturan perundang-

undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan

sanksi. Rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur dari tindak pidana

yaitu.Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana :

1. Perbuatan manusia

2. Diancam dengan pidana

3. Melawan hukum

4. Dilakukan dengan kesalahan

5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
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Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak

pidana:

a. Unsur- unsur Objektif

1. Perbuatan orang

2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

3. Keadaan- keadaan

4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

b. Unsur- unsur Subjektif

1. Orang yang mampu bertanggung jawab

2. Adanya kesalahan

B. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Tindak Pidana Penadahan diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yaitu:

“barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,
atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,
menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,
yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan
penadahan”.

Sedangkan ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 482 KUHP yaitu:

“Perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480, diancam karena penadahan
ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling
banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh
adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 364, 373 dan 379”.

Tindak pidana yang dijelaskan dalam Pasal 364, 373 dan 379 yaitu pencurian,

penggelapan dan perbuatan curang.
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Tindak pidana penadahan dibagi dalam dua unsur utama :

1. Unsur subjektif : menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahui atau

sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan.

2. Unsur objektif meliputi : membeli, menyewa, menukar, gadai, menerima hadia,

menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,

mengangkut, menyimpan, menyembunyikan.

Tindak pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II KUHP

sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak

pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan

menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang

meungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia

menerima hasil kejahatan.

Berdasarkan KUHP, penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari

persekongkolan atau sekongkol atau pertolongan kejahatan, pertolongan kejahatan

bukan berarti membantu melakukan kejahatan melainkan penadahan digolongkan

sebagai pemudahan seseorang untuk berbuat kejahatan. Hal ini dikarenakan

barang- barang hasil curian biasanya dijual untuk mendapatkan uang.

C. Pengertian Anak

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan

orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak

lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin
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dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Menurut John Locke, anak

adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang

berasal dari lingkungan.

Berdasarkan ketentuan umum Undang- Undang Pengadilan Anak (UUPA) Pasal 1

angka (1) terdapat istilah atau pengertian anak yaitu:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8

(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum

pernah kawin.”

Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia, pengertian anak adalah :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas)

Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan

apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Berdasarkan pendapat- pendapat yang dikemukakan diatas, penulis dapat

menyatakan, bahwa pengertian anak menurut hukum adalah seorang anak yang

belum mencapai usia 8 (delapan) tahun itu belum dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun perbuatan tersebut merupakan

tindak pidana. Akan tetapi bila si anak tersebut melakukan tindak pidana dalam

batas umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)

tahun maka ia tetap dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak.
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D. Pengertian Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap anak

Tindak pidana anak merupakan tindak pidana yang khas apabila dibandingkan

dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya

mengingat sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat

membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk oleh karena itu perlu

ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan

kesejahteraan anak.

Salah satu aspek yang terkait dalam peranan hakim dalam peradilan pidana adalah

terkait dengan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak , untuk itu

hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui faktor-faktor yang

melatarbelakanginya termasuk masa lalu anak, sehingga dalam hal ini hakim

harus benar-benar bijaksana dalam bertindak untuk itu dibutuhkan pengetahuan

yang luas dan mendalam bagi seorang hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat

mecerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan

kebutuhan anak.

Hakim dalam memutus perkara pidana anak selain harus memperhatikan aspek-

aspek yuridis yang terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan

tedakwa dan saksi, barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan serta pasal-

pasal yang terdapat dalam hukum pidana juga harus memperhatikan aspek non

yuridis sebagai bahan pertimbangan hakim dalam pembuatan suatu keputusan

khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, jenis pidana
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dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap anak. Adapun aspek-aspek

non yuridis tersebut antara lain adalah:

1. Motif/ latar belakang dari perbutan terdakwa

2. Akibat dari perbuatan terdakwa

3. Kondisi diri terdakwa

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

5. Faktor agama terdakwa

Aspek- aspek tersebut saling terkait yang membantu hakim untuk menganalisa

secara obyektif dan realistis sehingga pemahaman mengenai aspek-aspek non

yuridis dalam hubungan dengan tindak pidana anak disamping sangat relevan,

juga menjadi penting bagi seorang hakim ketika ia menangani perkara tentang

pidana anak, sehingga putusannya akan menjadi lebih adil dan tepat.

Dalam rancangan KUHP Indonesia, sejumlah prinsip dalam penjatuhan pidana

telah diatur. Pasal 55 Rancangan KUHP mengatur sejumlah pertimbangan  yang

wajib digunakan dalam pemidanaan yang juga berlaku dalam penjatuhan pidana

terhadap anak, pertimbangan yang dimaksud adalah:

a. Kesalahan pembuat pidana

b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana

c. Sikap batin pembuat tindak pidana

d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

e. Cara melakukan tindak pidana

f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana

g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
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h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat pidana

i. Pengaruh tindak pidana teerhadap korban atau keluarga korban

j. Pemaafan dari korban dan/ atau keluarganya dan/ atau

k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

E. Pengertian Sanksi Pidana

Pelanggaran terhadap norma yang berlaku mengakibatkan si pelanggar menerima

sanksi. Sanksi pidana dapat juga disebut dengan hukuman yang berupa pidana

(penderitaan) atas apa yang telah dilakukan oleh seseorang karena telah

melanggar hukum. Jenis sanksi pidana yang digunakan digunakan dalam konsep

KUHP, terdiri dari :

a. Pidana Pokok:

1. Pidana penjara;

2. Pidana tutupan;

3. Pidana pengawasan;

4. Pidana denda;

5. Pidana kerja sosial.

b. Pidana Tambahan:

1. pencabutan hak- hak tertentu;

2. perampasan barang- barang tertentu dan tagihan;

3. pengumuman putusan hakim;

4. pembayaran ganti kerugian;

5. pemenuhan kewajiban adat.
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c. Pidana Khusus : pidana mati

Selain itu, terdapat pula sanksi pidana khusus untuk anak yang terdapat dalam

Undang- undang Pengadilan Anak Pasal 23 yaitu:

Pasal 23 tentang sanksi pidana:

(1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan

pidana tambahan.

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

a. pidana penjara;

b. pidana kurungan;

c. pidana denda; atau

d. pidana pengawasan.

(3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak

Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-

barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

(4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.


