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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Pengertian Tindak Pidana  

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.
1
  

Tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak 

dirumuskan secara tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya 

saja, tetapi dalam konsep hal tersebut telah dirumuskan atau diformulasikan, 

misalnya dalam konsep KUHP dirumuskan dalam Pasal 11 yang menyatakan 

bahwa:  

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana.  

                                                           
1
 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta:  Ghalia Indonesia, 

2001. hlm. 22. 
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2.  Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang 

dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat 

melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.  

3.  Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada 

alasan pembenar.  

Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah Tindak Pidana dalam 

menerjemahkan „strafbaar feit‟. Menurutnya bahwa tindak pidana adalah suatu 

perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan 

pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.
2
 Muladi mendefinisikan tindak 

pidana, yaitu merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan 

keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual 

ataupun masyarakat.
3
 Sedangkan perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.
4
 

Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang 

melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang 

oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan 

dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang 

harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undangundang 

maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
5
 

                                                           
2
 Henry Camble Black, Black's Law Dictionary, St. Paul Min: West Publising Co., hlm.176. 

3
 Muladi, Op.Cit., hlm. 61. 

4
 Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Malang: 

Universitas Muhammadiyah Malang, 2008, hlm. 107. 
5
 P.A.F. Lamintang , Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Adityta Bakti, 

1996,  hlm. 7. 
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Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata ‘strafbaar feit’ di 

mana arti kata ini menurut Simons adalah kelakuan (handeling) yang diancam 

dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan 

kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
6
 

Rumusan tersebut menurut Jonkers dan Utrecht merupakan rumusan yang 

lengkap, yang meliputi:
7
  

1. diancam dengan pidana oleh hukum 

2. bertentangan dengan hukum 

3. dilakukan oleh orang yang bersalah 

4. orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.  

 

B. Pengertian Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan 

Upaya  Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana dikenal  dengan berbagai 

istilah,  antara  lain  yaitu penal  policy,  criminal  policy,  atau  strafrechtspolitiek 

merupakan suatu  usaha  untuk  menanggulagi  kejahatan  melalui  penegakan  

hukum  pidana yang  rasional  yaitu  untuk memenuhi  rasa  keadilan  dan  daya  

guna.  Dalam  rangka menanggulangi  kejahatan  terhadap  berbagai  sarana  

sebagai  reaksi  yang  dapat diberikan  kepada  pelaku  kejahatan,  berupa  sarana  

pidana  maupun  non  hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang 

lainnya. 

                                                           
6
 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 56 

7
 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban 

Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 27. 
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Pelaksanaan dalam penanggulangan tindak pidana dari politik hukum pidana  

menurut Barda  Nawawi  Arif  harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu 

sebagai berikut: 

 

1.  Tahap Formulasi  

Tahap formulasi  yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan 

pembuat  undang-undang.  Dalam  tahap  ini  pembuat  undang-undang 

melakukan  kegiatan  memilih  nilai-nilai  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan 

situasi  masa  kini  dan  yang  akan  datang,  kemudian  merumuskannya  dalam 

bentuk  peraturan  perundang-undangan  pidana  untuk  mencapai  hasil 

Perundang-undangan  yang  paling  baik  dalam  arti  memenuhi  syarat  keadilan 

dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif. 

2.  Tahap Aplikasi 

Tahap aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum 

pidana)  oleh  aparat-aparat  penegak  hukum  mulai  dari  Kepolisian  sampai 

Pengadilan.  Dalam  tahap  ini  aparat  penegak  hukum  bertugas  menegakkan 

serta  menerapkan  peraturan  perundang-undangan  pidana  yang  telah  dibuat 

oleh  pembuat  undang-undang.  Dalam  melaksanakan  tugas  ini,  aparat penegak  

hukum  harus  berpegang  teguh  pada  nilai-nilai  keadilan  dan  daya guna tahap 

ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif. 

3.  Tahap Eksekusi 

Tahap  eksekusi  yaitu  tahap  penegakan  (pelaksanaan)  Hukum  secara  konkret 

oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana 
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pidana  bertugas  menegakkan  peraturan  perundang-undangan  pidana  yang 

telah  dibuat  oleh  pembuat  undang-undang  melalui  penerapan  pidana  yang 

telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.
8
 

Apabila  sarana  pidana  dipanggil  untuk  menanggulangi  kejahatan,  berarti  

akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk 

mencapai hasil  perundang-undangan  pidana  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan  

situasi  pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.  Penggunaan 

hukum pidana merupakan  penanggulangan  suatu  gejala  dan  bukan  suatu  

penyelesaian  dengan menghilangkan sebab-sebabnya  dengan kata lain sanksi 

hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar 

pengobatan simptomatik. 

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial  (social policy). 

Kebijakan  sosial  dapat  diartikan  sebagai  usaha  yang  rasional  untuk  

mencapai kesejahteraan  masyarakat  (social  welfare  policy)  dan  sekaligus  

mencakup perlindungan  masyarakat  (social  defence  policy).  Jadi  secara  

singkat  dapat dikatakan  bahwa  tujuan  akhir  atau  tujuan  utama  dari  kebijakan  

kriminal  ialah “perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai  kesejahteraan”.  

Kebijakan  penal menitik beratkan pada sifat represif setelah suatu tindak pidana 

terjadi dengan dua dasar yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan 

tindak pidana dan sanksi  apa  yang  sebaiknya  digunakan  atau  dikenakan  

kepada  si  pelanggar. Kebijakan  nonpenal  lebih  bersifat  tindakan  pencegahan  

maka  sasaran  utamanya adalah  menangani  faktor-faktor  kondusif  penyebab  

terjadinya  kejahatan  baik secara langsung atau tidak langsung.  

                                                           
8
 Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm.13. 
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Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan 

yang  berorientasi  pada  kebijakan  (policy-oriented  approach)  dan  sekaligus 

pendekatan  yang  berorientasi  pada  nilai  (value-oriented  approach)  karena  ia 

hanya  merupakan  bagian  dari  suatu  langkah  kebijakan  atau  policy  (yaitu  

bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik 

kriminal, dan politik  sosial).  Pendekatan  kebijakan  dan  pendekatan  nilai  

terhadap  sejumlah perbuatan  asusila  dilakukan  dengan  mengadopsi  perbuatan  

yang  tidak  pantas/tercela di masyarakat dan  berasal dari ajaran-ajaran agama 

dengan sanksi berupa pidana.   

Semula  suatu  perbuatan  dianggap  tidak  tercela,  akan  tetapi  akhirnya 

masyarakat  menilai  bahwa  perbuatan  itu  adalah  tercela,  sehingga  terhadap 

perbuatan  itu  diancamkan  dengan  suatu  sanksi  pidana.  Memang  tidak  

mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak 

pidana.  Empat kriteria  yang  perlu  diperhatikan  sebelum  memberi  ancaman  

pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana;  penetapan perbuatan 

yang tidak dikehendaki;  perbandingan  antara  sarana  dan  hasil;  dan  

kemampuan  badan penegak hukum.  

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan Pencegahan melalui 

perbaikan perilaku yaitu dengan penghapusan imbalan yang menguntungkan dari 

perilaku kriminal dan pengikutsertaan penduduk dalam pencegahan kriminalitas.
9
 

 

 

                                                           
9
 Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, Kejahatan  Dalam  Masyarakat  dan  Pencegahannya, 

Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1987, hlm. 156-157. 
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C.  Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Polisi sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sejak zaman purbakala, bahkan sejak 

zaman purbakala telah melekat kepada pengertian negara.
10

 Pengertian Polisi 

dalam kamus yaitu merupakan Badan pemerintahan (sekelompok pegawai negeri) 

yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum; dan Pegawai negeri 

yang bertugas menjaga keamanan.
11

 

Menurut  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian 

Negara  Republik  Indonesia  disebutkan  bahwa  Kepolisian  bertujuan  untuk 

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan 

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, 

pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  terbinanya  

ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.  

Pengertian polisi dalamarti materiil adalah memberikan jawaban terhadap 

persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan 

keamanan dan ketertiban baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum 

maupun melalui ketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang.
12

 

Menurut  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian 

Negara  Republik  Indonesia,  fungsi  kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut  

                                                           
10

 M.Karjadi, Polisi Filsafat dan Perkembangan Hukumnya, Bogor: Politeia,1978, hlm. 65. 
11

 W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm. 

549. 
12

 Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Jakarta: P.T GramediaWidiaSarana Indonesia, 1994, hlm. 

20. 
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Pasal  5  disebutkan  bahwa  kepolisian  merupakan  alat  negara  yang berperan  

dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan hukum,  

serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.  

Polisi dituntut untuk dapat secara profesional serta proporsional dalam 

pelaksanaannya menyeimbangkan setiap fungsi tersebut. Tuntutan untuk dapat 

bertindak secara profesional dan proporsional adalah sesuai dengan paradigma 

polisi itu sendiri, yaitu di satu sisi polisi sebagai “the strong hand of society” dan 

di satu sisi lain polisi sebagai “the soft hand of society”.
13

 Kepolisian  Negara  

Republik  Indonesia  adalah  Kepolisian  Nasional  yang merupakan satu kesatuan 

dalam melaksanakan peran:  

a. Keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  adalah  suatu  kondisi  dinamis 

masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan 

nasional  dalam  rangka  tercapainya  tujuan  nasional  yang  ditandai  oleh  

terjaminnya  keamanan,  ketertiban,  dan  tegaknya  hukum,  serta  terbinanya 

ketenteraman,  yang  mengandung  kemampuan  membina  serta mengembangkan  

potensi  dan  kekuatan  masyarakat  dalam  menangkal, mencegah, dan 

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentukbentuk gangguan 

lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.  

b. Keamanan  dalam  negeri  adalah  suatu  keadaan  yang  ditandai  dengan 

terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

serta  terselenggaranya  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada 

                                                           
13

 Satjipto Rahardjo, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2002, 

hlm. 41. 
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masyarakat.  Kepentingan  umum  adalah  kepentingan  masyarakat  dan/atau 

kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri. 

Menurut  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah: 

a.  Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b.  Menegakkan hukum; dan 

c.  Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Pelaksanaan  tugas  pokok  tersebut,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia 

bertugas: 

a. Melaksanakan  pengaturan,  penjagaan,  pengawalan,  dan  patroli  terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;  

b. Menyelenggarakan  segala  kegiatan  dalam  menjamin  keamanan,  ketertiban, 

dan kelancaran lalu lintas di jalan;  

c. Membina  masyarakat  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat, 

kesadaran hukum  masyarakat  serta  ketaatan  warga  masyarakat  terhadap  

hukum  dan peraturan perundang-undangan;  

d.  Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;  

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;  

f. Melakukan  koordinasi,  pengawasan,  dan  pembinaan  teknis  terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan pengamanan swakarsa;  

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;  

h. Melaksanakan  identifikasi  kepolisian,  kedokteran  kepolisian,  laboratorium 

forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; 
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i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 

hidup  dari  gangguan  ketertiban  dan/atau  bencana  termasuk  memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;  

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;  

k. Memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian;  

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat  

Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  menjalankan  tugas  dan 

wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di 

daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan 

perundangundangan.  Untuk  kepentingan  umum  pejabat  Kepolisian  Negara  

Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangn ya dapat 

bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya 

dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

Kepolisian  Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung 

jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif 

yustisial.  Namun  demikian  pertanggungjawaban  tersebut  harus  senantiasa 

berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi 

intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.  

Berdasarkan  tugas  pokoknya  sebagai  penegak  hukum  dan  pembina  

Kamtibmas, maka  penjabarannya  dilapangan,  tugas  pokok  tersebut  dibagi  
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dalam  3  fungsi, yaitu  Bimbingan  Masyarakat,  Preventif  dan  Represif.  Fungsi  

Binamitra merupakan  upaya  untuk  menggugah  (attention)  dan  menanamkan  

pengertian (understanding)  pada  masyarakat  untuk  melahirkan  sikap  

penerimaan,  sehingga sekedar  sadar  mau   berperan  serta  dalam  upaya  

pembinaan  Kamtibmas  dan ketaatan  pada  hukum.  Fungsi  Preventif  adalah  

merupakan  upaya  pemeliharaan keselamatan jiwa raga, harta benda dan 

lingkungan alam dari gangguan ketertiban atau bencana. Termasuk memberikan  

perlindungan dan pertolongan (Search and Rescue/SAR).  Fungsi  Represif  

merupakan  upaya  penindakan  dalam  bentuk penyelidikan dan penyidikan 

gangguan kamtibmas/kriminalitas.
14

 

 

 

 

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan  

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai 

pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan 

oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan 

sosial.
15

 Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah 

perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut 

dengan berbagai istilah seperti kebahagian warga masyarakat atau penduduk, 

kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan. Efektifitas penanggulangan 

                                                           
14

 Anton Tabah, Polisi Budaya dan Politik (Renungan Diri, Usia Setengah Abad),  Jawa Tengah: 

C.V. Sahabat, 1996, hlm. 33. 
15

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23. 
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kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat 

secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.
16

 

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik 

kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagai mana teori G.P 

Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief 

mengenai criminal policy. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar 

dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal 

(bukan atau diluar hukum pidana).  

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada 

sifat repressive (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan 

terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive 

(pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Menurut Sudarto 

yang dimaksud dengan upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh 

aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, termasuk 

upaya represif yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dilakukannya 

pidana.
17

 

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan 

untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-

faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara 

lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara 

langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian 

dilihat dari sudut politik kriminil secara makro dan global, maka upaya-upaya non 

                                                           
16

 Moh Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Bandung: Penerbit Citra Aditya 

Bhakti, 1994, hlm. 102-103. 
17

 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 118. 
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penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminil. 

Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, 

penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara 

yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai older 

philosophy of crime control.
18

 

Tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai 

berikut:  

a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang 

hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai 

tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalan bukan terletak pada hasil yang 

akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu “dan nilai dari batas-

batas kebebasan pribadi masing-masing.  

b. Adanya usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti saat 

sekali bagi terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas 

pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat 

dibiarkan begitu saja. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata 

ditujukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak 

jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat. Menurut 

R. Soedarto apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam 

hubungan keseluruhan politik kriminil atau social defence planning yang ini pun 

harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.
19

  

                                                           
18

 Barda Nawawi dan Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 

149. 
19

 R. Soedarto, Hukuman dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 104. 
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Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal misalnya penyantunan 

dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial 

warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan moral, agama, 

peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan 

pengawasan lainya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainya. 

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh 

sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah 

memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung 

mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.  

Dilihat dari sudut politik kriminil keseluruhan kegiatan preventif yang non penal 

itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi 

kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap 

posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan 

kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminil harus dapat mengintegrasikan 

dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam 

suatu sistim kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Pencegahan dan 

penanggulangan kejahatan penanggulangan dan pencegahan kejahatan tidak 

cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi juga dengan pendekatan 

sarana penal dan non penal tersebut harus di dukung juga dengan meningkatnya 

kesadaran hukum masyarakat. Pelanggaran terhadap norma hukum tersebut 

berakibat keseimbangan dalam masyarakat terganggu dan pemulihan kondisi 

masyarakat harus dilakukan melalui perangkat hukum berupa sanksi (pidana) 

dalam pelanggaran hukum publik dan sanksi dalam bidang hukum lainnya. Sanksi 

pidana dalam hukum pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi 
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kejahatan, dan peran sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan merupakan 

perdebatan yang telah berlangsung beratus-ratus tahun.
20

 

 

E. Tinjauan tentang Petasan 

Petasan (mercon) adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa 

lapis kertas, dan mempunyai sumbu untuk diberi api dalam menggunakannya, 

fungsi petasan digunakan untuk memeriahkan berbagai peristiwa, seperti perayaan 

tahun baru, lebaran, perkawinan, dan sebagainya. Di Negara Cina petasan 

disamping hal tersebut juga untuk pembukaan toko pertama kali, mengusir roh 

jahat. Orang betawi memasang petasan jika melakukan acara pernikahan, sunatan 

sebagai undangan untuk orang sekelilingnya, sebagai suatu pemberitahuan juga 

sebagai suatu pertanda bahwa besan telah datang, atau anak telah selesai 

dikhitankan.
21

 Sejarah petasan bermula dari Tiongkok. Sekitar abad ke-9, seorang 

juru masak secara tak sengaja mencampurtiga bahan bubuk hitam (black powder) 

yakni garam peter atau kalium nitrat, belerang (sulfur), dan arang dari kayu 

(charcoal) yang berasal dari dapurnya. Ternyata campuran ketiga bahan itu 

mudah terbakar. Jika ketiga bahan tersebut dimasukan ke dalam sepotong bambu 

yang ada sumbunya yang lalu dibakar, bambu tersebut akan meletus dan 

mengeluarkan suara ledakan keras yang dipercaya dapat mengusir roh jahat.  

Dalam perkembangannya, petasan jenis ini dipercaya dipakai juga dalam perayaan 

pernikahan, kemenangan perang, peristiwa gerhana bulan, dan upacara-upacara 

keagamaan. Pada zaman Dinasti Song, sebuah pabrik petasan didirikan. 

                                                           
20

 Soerjono Soekanto, Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial, Surabaya : Ghalia Indonesia, 

1983, hlm. 47. 
21

 Tina Asmarawati, Op,Cit., hlm. 133.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-9
https://id.wikipedia.org/wiki/Gerhana_bulan
https://id.wikipedia.org/wiki/Dinasti_Song
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Kemudian menjadi dasar dari pembuatan kembang api karena lebih 

menitikberatkan pada warna-warni dan bentuk pijar-pijar api di angkasa hingga 

akhirnya dibedakan. Tradisi petasan lalu menyebar ke seluruh pelosok dunia. 

Tradisi petasan di Indonesia dibawa sendiri oleh orang-orang Tiongkok. Seorang 

pengamat sejarah Betawi, Alwi Shahab meyakini bahwa tradisi pernikahan orang 

Betawi yang menggunakan petasan untuk memeriahkan suasana dengan meniru 

orang Tionghoa yang bermukim di sekitar mereka. 

Petasan adalah suatu benda, berdaya ledak rendah, (low explosive). Bubuk yang 

digunakan sebagai isi petasan merupakan bahan peledak kimia yang membuatnya 

dapat meledak pada kondisi tertentu. Bahan peledak kimia adalah suatu rakitan 

yang terdiri atas bahan-bahan berbentuk padat atau cair atau campuran keduanya 

yang apabila terkena aksi (misalnya benturan, panas, dan gesekan) dapat 

mengakibatkan reaksi berkecepatan tinggi disertai terbentuknya gas-gas dan 

menimbulkan efek panas serta tekanan yang sangat tinggi. Bahan peledak kimia 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu low explosive (daya ledak rendah) dan high 

explosive (daya ledak tinggi). 

Bahan peledak low explosive adalah bahan peledak berdaya ledak rendah yang 

mempunyai kecepatan detonasi (velocity of detonation) antara 400 dan 800 meter 

per detik. Sementara bahan peledak high explosive mempunyai kecepatan detonasi 

antara 1.000 dan 8.500 meter per detik. Bahan peledak low explosive ini sering 

disebut propelan (pendorong) yang banyak digunakan sebagai pada peluru 

dan roket. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kembang_api
https://id.wikipedia.org/wiki/Betawi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_peledak
https://id.wikipedia.org/wiki/Roket
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Bahan peledak low explosive yang dikenal adalah mesiu (black powder atau gun 

powder) dan smokeless powder. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, mesiu 

tersebut banyak digunakan sebagai pembuat petasan, termasuk petasan banting 

dan bom ikan. Bubuk mesiu adalah jenis bahan peledak tertua yang ditemukan 

oleh bangsa Cina pada abad ke-9. Selain sebagai bahan pembuat petasan dan 

kembang api, mesiu saat ini banyak digunakan sebagai propelan peluru dan roket, 

roket sinyal, petasan, sumbu ledak, dan sumbu ledak tunggu.
22
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 Wikipedia Bahasa Indonesia, Sejah Petasan di Indonesia dan Bahan Peledak Kimia 
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