
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana 

 

1. Pengertian Tindak Pidana 

 

Membahas masalah tindak pidana maka terlebih dahulu kita mengerti apa pidana 

itu, hukum pidana dan segala pengaturanya diatur dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana serta Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana. 

 

Menurut Roslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu 

nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. 

Dikatakan Simons bahwa strafbaar feit itu adalah “kelakuan (handeling) yang 

diancam dengan pidana, yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan 

hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang 

mampu bertanggung jawab (Roslan Saleh, 1962:61). 

 

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan 

melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan 

orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di 

Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebut kata “pidana” ada 

beberapa sarjana yang menyebut tindak pidana, pidana perbuatan pidana atau 

delik. (Sofyan Sastrawidjaya, 1982:112).  
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Bertolak dari uraian diatas, maka pendapat dari beberapa sarjana baik pengertian 

perbuatan pidana, tindak pidana ataupun “strafbaar feit”: 

 

a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah 

suatu pelanggaran terhadap norma, yang diberikan karena kesalahan si 

pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata 

hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. 

b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan “strafbaar feit” adalah 

suatu kejadian yang oleh peratuuran perundang-undangan dirumuskan 

sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 

 

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) istilah umum yang dipakai adalah 

tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian itu meliputi perbuatan pasif 

dan  aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti 

perbuatan melawan hukum atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan  

perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana. 

 

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan 

mana yang diseertai dengan ancaman/saksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa 

saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan hal apa mereka 

yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan/dijatuhi pidana sebagai mana 

yang diancamkan.( Moeljatno, 1983:47). 

 

Berdasarkan pendapat di atas jelas bahwa di dalam perbuatan tindak pidana 

tersebut didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang 
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berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-

undangan yang ada. 

 

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

 

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya 

terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari : 

a. Tindak Pidana Umum 

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya 

terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

 

b. Kejahatan   

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan  dengan apa 

yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar 

larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau 

melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku 

dalam masyarakat. 

 

Berkaitan ini, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai 

latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai 

contoh seorang yang hidup dilingkungan yang rawan akan tindak kriminal, maka 

secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya. 

 

Selanjutnya menurut Sue Titus Reid bagi suatu perumusan tentang kejahatan maka 

yang diperhatiikan adalah : 

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (omissi). Dalam pengertian ini 

seseorang dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu 
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tindakan atau kealpaan dalam bertindak.  Kegagalan untuk bertindak dapat 

juga merupakan kejahatan . Jika terdapat suatu keajaiban hukum untuk 

bertindak dalam kasus tertentu, disamping itu ada niat jahat (“criminal 

insert”,”mens rea”). 

2. Merupakan pelanggaran hukum pidana. 

3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui 

secara hukum. 

4. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. 

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, pada dasarnya kejahatan adalah suatu 

bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang-

undangan lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. 

KUHP tidak memberikan definisi secara tegas tentang pengertian kejahatan. 

Namun dalam kaitanya dengan kejahatan dapat disimpulkan bahwa semua 

perbuatan yang disebut dalam buku ke- II Pasal 104 – 488 KUHP adalah 

kejahatan dan perbuatan lain secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan dalam 

undang-undang di luar KUHP. 

 

3. Pelanggaran 

 

Dalam KUHP yang mengatur  tentang pelanggaran adalah Pasal 489-569/BAB 1-

IX. Pelanggaran adalah “Wetsdelichten” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat 

hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. Maka 

pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan peristiwa-peristiwa semacam itu 

merupakan kejahatan (Rechtsdelicten) karena terpisah dari aturan pidana yang 

tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti 
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bersepeda diatas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau kejurusan yang 

dilarang merupakan  kejahatan undang-undang/pelangaran (Wetsdelicten), karena 

kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya 

dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh undang-

undang diancam dengan pidana. 

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut : 

a.  Kejahatan adalah criminal onrecht dan pelanggaran adalah politie onrecht. 

Criminal onrecht adalah perbuatan hukum sedangkan Politie onrecht 

merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan keharusan yang 

ditentukan oleh penguasa negara. Adapula pendapat lain yang mengatakan 

arti Criminal onrecht sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-

norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan atau 

membahayakan kepentingan hukum, sedangkan arti politie onrecht sebagai 

perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan pada perbuatan yang 

dilarang oleh peraturan penguasa atau negara. 

b. Kejahatan adalah memperkosa suatu kepentingan hukum seperti : 

pembunuhan, pencurian, dan sebagainya atau juga membahayakan suatu 

kepentingan hukum dalam arti abstrak misalnya penghasutan dan sumpah 

palsu, namun kadang-kadang dapat pula dikatakan bahwa sumpah palsu juga 

termasuk sebagai suatu kejahatan. 

c. Kejahatan atau pelanggaran itu dibedakan karena sifat dan hakekatnya 

berbeda, tetapi ada perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas 

ukuran pelanggaran itu dipandang dari sudut kriminologi tidaklah berat 

apabila dibandingkan dengan kejahatan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disebutkan bahwa suatu perbuatan di 

katakan termasuk pelanggaran atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa 

negara karena antara kejahatan dan pelanggaran itu berbeda baik dari sifat, 

hakekat, maupun ukuran dari tindak pidana yang dilakukan.  

 

4. Tindak Pidana Khusus 

Tindak Pidana Khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang 

diatur diluar Kitab Undang-Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana 

khusus adalah KUHP diatur dalam Pasal 103 yaitu : Ketentuan-ketentuan dalam 

Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan 

yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali 

jika oleh undang-undang ditentukan lain, misal: tidak pidana korupsi (Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Tidak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang 

Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 

Tentang Psikotropika, kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-undang 

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia). 

Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peratuuran yang menurut undang-

undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya 

bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam undang-undang 
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tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP). 

 

5.  Unsur-unsur Tindak Pidana 

Unsur-unsur tindak pidana yang merupakan inti dari pada sifat melawan hukum 

adalah perbuatan, karena perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur 

opzetnya. 

Van Hammel merumuskan unsur-unsur strafbaar feit yaitu : 

a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang. 

b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. 

c. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang-orang yang mampu bertanggung 

jawab baik sengaja maupun tidak sengaja. 

 

Sedangkan menurut simons, unsur-unsur tindak pidana adalah : 

a. Perbuatan manusia. 

b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederrechtelijk). 

c. Perbuatan itu harus diancam dengan pidana (strafbaar gesteld) oleh 

undang-  undang. 

d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab 

(Toerekeningsvat baar). 

e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (schuld) si pembuat. 

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari suatu tindak 

pidana adalah perbuatan manusia yang melawan hukum dan dapat diancam 

dengan hukuman pidana baik disengaja ataupun tidak disengaja yang terjadi 

karena kesalahan sipembuat. 
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B. Penerapan Sanksi  Pidana dalam Peraturan Daerah 

  

1. Batasan peraturan daerah  

Sebagaimana kita ketahui bersama mengenai batasan perda yang diatur dalam 

Undang-undang No.32 Tahun 2004 Pasal 136 (4)  peraturan daerah dilarang 

bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi. 

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan pasal 143 ayat; 

1. perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan 

penegak hukum seluruhnya atau bagian terhadap pelanggar sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

2. perda dapat memuat ancaman kurungan paling lama 6 (enam ) bulan atau 

denda paling banyak 50. 000.000,00 (lima puluh juta rupiah)  

3. perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) sesuai yang diatur dalam perundang-undangan 

lainya. 

 

Selanjutnya Machmud Azis (2000:23) menyatakan, “Apabila ternyata peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan yang 

lebih tinggi,maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah batal demi 

hukum atau dapat dibatalkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku”. 

 

2. Hukum acara pidana dalam perda  

Sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai perda perlu diketahui dahulu persepsi 

mengenai perda. Menurut Machmud aziz (2000: 29) 

 perda sebagai salah satu bentuk/jenis peraturan peraturan perundang-

undangan (hukum) nasional.Artinya, suatu perda tidak lepas dari asas dan 

sistem hukum (peraturan perundang-undangan) nasional. Walaupun perda 

hanya berlaku untuk daerah tertentu di wilayah Republik 

Indonesia,namun perda tersebut baik secara asas hukum maupun 

hirarki,tunduk kepada asas-asas hukum yang berlaku umum di indonesia. 

Dengan demikian bangsa indonesia khususnya penyelenggara 
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Pemerintahan Daerah harus membuang jauh-jauh pikiran bahwa perda itu 

lepas dari konteks atau koridor sistem peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 149 Ayat (1) menyebutkan: 

”anggota satuan polisi pamong praja dapat diangkat sebagai PPNS 

(penyidik pegawai negeri sipil) sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan”  

       

Undang-undang No.32 Tahun 2004 pasal 149 Ayat (2) menyebutkan: 

            “penyidikan dan penuntutan terhadap pelnggaran atas ketentuan perda 

dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntutan umum sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, dengan perda dapat pula ditunjuk pejabat 

lainya yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran 

terhadap ketentuan perda”. 

 

Mengenai batas waktu pelaksanaan pembayaran denda serta tindakan-tindakan 

paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam 

hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan 

maka perlu di pertimbangkan keadaan ekonomi terpidana. Mengenai pedoman 

atau keriteria dalam menetapkan sanksi pidana yang terpenting bagi hakim adalah: 

 

1. Pidana kurungan atau denda yang dijatuhkan jangan sampai melampui 

kemampuan terpidana.  

2. Dalam menilai kemampuan terpidana hakim memperhitungkan apa yang 

dapat dibelanjakan olehnya sehubungan dengan keadaan pribadi dan 

kemasyarakatan. 

 

Peraturan daerah adalah instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada 

pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah di daerahnya. Sejak 

tahun 1945 hingga sekarang telah berlaku undang-undang yang menjadi dasar 
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hukum beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelnggaraan 

pemerintah daerah dengan menetapkan perda sebagai salah satu instrumen 

yuridisnya. 

  

Kedudukan dan fungsi peraturan daerah berbeda antara satu dengan yang lainya 

sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam undang-undang atau 

konstitusi dan undang-undang pemerintah daerah, perbedaan tersebut juga berlaku 

pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya yang ada 

pada pemerintah daerah. 

  

Demikian juga mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap pembentukan 

dan pengawasan perda mengalami perubahan sehubungan dengan pola pengwasan 

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.Terhadap situasi seperti ini, 

ditawarkan sebuah metode ROCCIPI (rule, oportunity, capacity, comunication, 

interest, process, ideology) demikian juga terhadap permasalahan sosial akibat 

penerapan perda, artinya penerapan peraturan daerah dievaluasi sedemikian rupa 

khususnya dampak yang ditimbulkan terhadap modal sosial yang ada, yang mana 

hasil analisa menjelaskan signifikasi keberhasilan atau kegagalan penerapan perda 

dalam masyarakat dan selanjutnya akan diikuti dengan usulan perbaikan yang 

lebih rasional dan aplikatif. Masalah pokok dalam penegakan hukum terletak 

apada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang 

netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada sisi faktor-faktor tersebut 

yang antara lain: 

 

1. Hukumnya sendiri 

2. Penegakan hukum yakni orang atau pihak yang menerapkan hukum 
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3. Sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum 

4. Masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan 

diterapkan  

5. Kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

(Soerjono Soekanto, 1983:5).  

 

Aparat penegak hukum yaitu meliputi hakim, polisi, jaksa adalah manusia maka 

menurut satjipto  raharjo setiap kali ia cendrung keluar dari konstruksi 

organisasinya atau terjatuh dari luar organisasinya, berdasarkan kepribadiannya, 

asal-usul sosialnya, tingkat pendidikannya , kepentingan ekonominya, keyakinan 

politik dan pandangan hidupnya sendiri. 

C. Pengertian Prostitusi dan tuna susila  

1. Pengertian  Prostitusi dan Tuna susila  

Prostitusi dalam bahasa diartikan sebagai pelacur atau penjual jasa seksual atau 

disebut juga sebagai pekerja sek komersial. Menurut istilah prostitusi dapat 

diartikan pula sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau 

menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual yang 

mendapatkan upah.   

Prostitusi atau pelacuran sebagai salah satu penyakit masyarakat mempunyai 

sejarah yang panjang sejak adanya kehidupan manusia telah diatur oleh norma-

norma perkawinan , sudah ada pelacuran sebagai salah satu penyimpangan dari 

norma-norma perkawinan tersebut. Dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat 
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disemua negara dunia. Walaupun prostitusi sudah ada sejak zaman dahulu, namun 

masalahnya prostitusi yang dulu dianggap tabu atau tidak biasa, namun masa 

jaman sekarang prostitusi oleh masyarakat Indonesia dianggap menjadi suatu 

yang biasa. 

Norma-norma sosial jelas mengharamkan prostitusi, bahkan sudah ada Undang-

undang mengenai praktek prostitusi yang ditinjau dari segi yuridis dalam KUHP 

yaitu mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan (pasal 296 KUHP) 

mereka yang mencairkan pelanggaran bagi pelacur (pasal 506 KUHP), dan 

mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan 

pelacur (pasal 297 KUHP). Dunia kesehatan juga menunjukkan dan 

memperingatkan bahaya penyakit kelamin yang mengerikan seperti HIV/ AIDS 

akibat adanya pelacuran di tengah masyarakat. 

2.  Bentuk- bentuk Prostitusi  

Menurut aktivitasnya, prostitusi pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, 

antaralain:  

a. Prostitusi yang terdaftar dan memperoleh perizinan dalam bentuk 

lokalisasi dari pemerintah  daerah melalui dinas sosial dibantu 

pengamanan kepolisian dan berkerjasama dengan dinas kesehatan dan  

umumnya didaerah area tertentu. Umumnya mereka di lokalisasi suatu 

daerah / area tertentu. 
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b. Prostitusi yang tidak terdaftar bukan lokalisasi. Adapun yang termasuk 

keluarga ini adalah mereka yang melakukan kegiatan prostitusi secara 

gelap dan licin, baik perorangan maupun kelompok teroganisasi 

3. Faktor-faktor Pengembang Prostitusi. 

Dengan menerapkan teori jawab maka faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya 

dan berkembangnya prostitusi antara lain:     

a. Kondisi kependudukan, yang antara lain; jumlah yang besar dengan  

komposisi penduduk wanita lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.  

b. Perkembangan teknologi yang antar lain. Teknologi industri kosmetik 

termasuk operasi plastic, alat-alat dan obat pencegahan kehamilan.  

c. Lemahnya penerapan, dan ringannya sanksi hukum positif yang diterapkan 

terhadap pelanggran hukum yakni dapat dilakukan oleh pelaku (subyek) 

prostitusi. Mucikari, pengelola hotel, penginapan dan lain-lain.  

d. Kondisi lingkungan, baik lingkunagn sosial maupun lingkungan alam yang 

menunjang, kurangnya control dilingkungan permukiman oleh masyarakat 

sekitar, serta lingkungan alam seperti: jalur-jalur jalan. Taman-taman kota, 

tempat-tempat lain yang sepi dan kurangnya fasilitas penerangan di malam 

hari sangat menunjang untuk terjadinya parktek prostitusi. 

     (Patra. M. Zen, 2001:23). 

  

 


