
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “diversion” pertama kali

dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang

disampaikan Presiden Komisi Pidana (President’s Crime Commission) Australia

di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi

praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960

ditandai dengan berdirinya peradilan anak (children’s courts) sebelum abad ke-19

yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk

melakukan peringatan (police cautioning). Prakteknya telah berjalan di Negara

bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland

pada tahun 1963.17

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana

terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak

menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan

memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti

17 Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, hlm. 97
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anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem

peradilan pidana. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration

of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") (Office of the High Commissioner for

Human Rights, 1985) butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversi

yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem

peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga

sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.18

Pertimbangan dilakukan diversi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan

pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (protection and rehabilitation)

anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversi juga dilakukan sebagai upaya

pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha

pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil

wewenang diskresi atau di Amerika serikat sering disebut juga dengan istilah

deinstitutionalisation dari sistem peradilan pidana formal.

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat

penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan

meneruskan perkara atau mengehentikan perkara, mengambil tindakan tertentu

sesuai dengan kebijakan yang dimiliknya.19 Berdasarkan hal tersebut terdapat

suatu kebijakan apakah pekara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila

perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan

akan terdapat sanski pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara

tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan

18 Ibid. hlm. 98
19 Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana,

Medan, USU Press, 2010, hlm. 1.
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dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya

memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa

depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan

diversi khusunya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan

kesejahtraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan

bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak

menjadi resedivis.

2. Tujuan Diversi

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran

hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan

antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan

menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh

keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat

penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut

discretion atau ‘diskresi’.20

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak di Kepolisan yang

berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman

terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan

memperbaki kembali. Menghindarkan anak dari eksplolasi dan kekerasan, akan

lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi

juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku

tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya

20 Ibid, hlm. 2.
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daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan

stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik

menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu

kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali

melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversi

berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan

tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak

hukum.

Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh

pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh

pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi.

Selain itu dengan intesifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan “white

collar crime” lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam

antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir,

pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariatif, baik dari sisi

usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur

hidup dan hukuman mati.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarkat untuk taat dan menegakan hukum

negara, pelaksanaanya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas

utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur

non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi
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tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadailan sama sekali, akan tetapi

berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang

mentaati hukum.

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali

saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan

kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak

membeda-bedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda.

Pelaksanaan diversi bertujan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara

benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.

3. Konsep Diversi

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada

pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal

dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan

keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai

kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan

tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk

memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate treatment) tiga jenis

pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu :

a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orintation) yaitu aparat

penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau

pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan

yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak

diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat
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b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation),

yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan

menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat

mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan

c. Menuju proses restroative justice atau perundingan (balanced or restroative

justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan

pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan

membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat,

pelaksanaanya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama

mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.21

Proses diversi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk

mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau

kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model

informal yang tidak meletakan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi

memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai)

keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian,

penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks

variabel sepeti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam

pelaksanaan diversi.

B. Pengertian Anak

Anak adalah makhluk sosial sama halnya dengan orang dewasa anak juga

membutuhkan seseorang untuk mengembangkan kemampuannya karena pada

21 Marlina, Op. Cit.,, hlm. 5-6.
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dasarnya anak lahir sebagai sosok yang lemah sehingga tanpa bantuan dari orang

lain anak tidak mungkin mencapai taraf kehidupan yang normal. John Locke

mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka

terhadap ransangan-ransangan dari lingkungan

Pengertian anak masih merupakan masalah dan sering menimbulkan

kesimpangsiuran, ini dikarenakan belum adanya pengertian yang jelas dan

seragam baik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun

pendapat sarjana mengenai hal ini. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 330, dapat kita

lihat kriteria orang yang belum dewasa. Pasal 330 KUHPerdata menyatakan:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua

puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

Apabila peraturan undang-undang memakai istilah “belum dewasa”, maka sekadar

mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan: segala orang

yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai umur dua puluh dua tahun,

maka tidaklah mereka kembali dalam istilah “belum dewasa”.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata dan bunyi, maka

batasan umur sehingga seseorang dikategorikan anak yaitu yang belum mencapai

umur dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Pada Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengertian

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam ketentuan KUHP tidak

memberikan pengertian mengenai anak, tetapi hanya memberikan batasan
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umur.Menurut ketentuan Pasal 45 KUHP maka batasan anak adalah orang yang

berumur di bawah 16 (enam belas tahun). Sedangkan apabila ditinjau batasan

anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan sebagaimana Bab XIV ketentuan

Pasal 290, 292 dan 294 KUHP adalah berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.

Pasal 1 ayat ( 2 ) Undang-Undang No 4 Tahun 1979  tentang Kesejahtraan Anak

menyebutkan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)

tahun dan belum pernah kawin.

Untuk menentukan batasan usia anak secara pasti tergolong agak sulit  karena

perkembangan seseorang baik fisik maupun psikis sangat variatif satu dan yang

lainnya, walaupun seseorang itu sudah dewasa namun tingkah lakunya masih

memperlihatkan tanda tanda belum dewasa dan demikian pula sebaliknya.

Bertitik tolak dari uraian diatas maka untuk pendefinisian anak yang dapat

dijadikan acuan oleh penulis yaitu merujuk pada pengertian anak menurut

Undang-Undang no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana yang

dimaksud dengan anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas

tahun), termasuk anak yang didalam kandungan”.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi anak

dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Arif Gosita, bahwa

perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara
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fenomena yang ada dan Saling mempengaruhi.22 Oleh karena itu untuk

mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau

tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena yang relevan, yang mempuyai

peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. Pada dasarnya usaha

perlindungan anak terdapat dalam berbagai bidang kehidupan untuk kepentingan

anak dan mempunyai dampak positif pada orang tua. Harus diperjuangkan agar

asas- asas perlindungan anak diperjuangkan dan dipertahankan sebagai landasan

semua kegiatan yang menyangkut pelayanan anak secara langsung atau tidak

langsung demi perlakuan adil kesejahteraan anak.

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1997 menggunakan istilah “anak nakal”. Sehubungan dengan perlindungan

terhadap anak nakal, maka menurut undang-undang ini tidak selalu anak pelaku

tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan pada

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, bahwa tindakan yang dapat

dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang

tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan,

pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada  departemen sosial

atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan,

pembinaan dan latihan kerja.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

dinyatakan bahwa: “Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan

perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan

22 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, ed. ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta,
2005. hlm 12
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dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang

tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak

yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat

adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban

kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak

korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Salah satu poin Pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan

hukum. Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak yang berhadapan dengan

hukum seolah terkooptasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak

pidana. Padahal telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa: “Perlindungan

khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak

pidana. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

dilaksanakan melalui:

1) Perlakuan atas anak secara menusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak

anak.

2) Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini.

3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.

4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang

berhadapan dengan hukum.

6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau

keluarga.
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7) Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari

labelisasi.

Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) adalah segala unsur

sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan

anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal  ketika anak nakal pertama kali

bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak

akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga

pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan

atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak

akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai

dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang  terakhir, institusi penghukuman

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum,

yaitu:.

a. Status Offender adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh

orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut,

membolos sekolah atau kabur dari rumah;

b. Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan

oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.23

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak ditegakkannya demi mencapai

kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan kata lain, Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan pada perlindungan

23 Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, Analisa Situasi Sistem
Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003, hlm. 2
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anak dan pemenuhan hak-hak anak (protection child and fullfilment child rights

based approuch).

D. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. PengertianTindak Pidana

Seperti diketahui bahwa atas dasar asas konkordansi KUHP Indonesia, yang dulu

bernama Wetbook van Stafrect voor Indonesie merupakan semacam kutipan dari

WvS Nederland. Bahasanya tentu saja bahasa Belanda. Pasal 1 KUHP

mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah

perbuatan yang sudah disebutkan di dalam perundang-undangan sebelum

perbuatan itu dilakukan.24

Istilah tindak pidana adalah suatu pengertian yang mendasar dalam hukum pidana

yang ditujukan pada seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan yang

dilarang oleh undang-undang. Pemakaian istilah demikian, oleh masing-masing

sarjana didefinisikan berbeda-beda. Hal ini terjadi karena istilah-istilah tersebut

merupakan suatu terjemahan atau alih bahasa dari kata strafbaarfeit yang berasal

dari bahasa Belanda. Strafbaarfeit diartikan secara umum oleh masyarakat berupa

“delik” atau “kajahatan” dan oleh para sarjana diartikan berbeda-beda yaitu

sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana atau tindak pidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit,  di dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa

sebenarnya yang dimaksud dengan starfbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak

24 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Yogyakarta. 2010, hlm. 45
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pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni keta

delictum. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari “Strafbaarfeit” merupakan

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang  yang diancam dengan pidana.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan strafbaarfeit untuk

menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Di dalam KUHP apa

yang dimaksud dengan strafbaarfeit tidak dijelaskan secara jelas.25

Mengenai istilah tindak pidana itu sendiri Sudarto berpendapat tindak pidana

merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindakan Pidana adalah

suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau

“kejahatan” (crime  atau verbrechen atau misdaad)  yang bisa diartikan secara

yuridis (hukum) atau secara kriminologis.26 Sudarto mengatakan bahwa,

pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tepat dalam pemakaian istilah

“tindak pidana”. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah

yang dipilihnya sendiri, misalnya Moeljatno, menganggap lebih tepat

dipergunakan istilah “perbuatan pidana”.27

Istilah tindak pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat

dikenakan pidanan atau sanksi pidana. Sekalipun pendapat para sarjana mengenai

istilah tindak pidana ini masih belum ada keseragaman, dari berbagai perbedaan

pendapat para sarjana mengenai istilah tindak pidana tersebut, bukan merupakan

hal yang prinsip karena yang terpenting adalah pengertian atau maksud dari tindak

pidana itu sendiri, bukan dari istilahnya.

25 PAF.  Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta
Kekayaan, Sinar Baru, Bandung. 1984, hlm 72

26 Ibid, hlm. 25
27 Sudarto, Op, Cit., hlm. 33
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2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak

pidana . Tindak pidana adalah merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya

dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan”  (crime atau vebrechen atau

misdaad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum atau secara kriminologis).

Pengertian unsur tidak pidana hendakya dibedakan dari pengertian unsur-unsur

tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian

yang perama (unsur), ialah lebih luas dari yang kedua (unsur-unsur). Misalnya

unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang

tercantum dalam Pasal 362 KUHP .28

Sedangkan PAF. Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam

KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam,

yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif.29 Yang dimaksud unsur-unsur subjektif

adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan

dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang

terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah

unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-

keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak

pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur

tindak pidana, yaitu :

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

28 Sudarto, Op, Cit., hlm 43
29 PAF. Lamintang, Op, Cit., hlm. 123
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1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus/culpa)

2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang

dimaksud dalam Pasal 53 (1) KUHP.

3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam

kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

5) Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan

tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.30

Sedangkan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1) sifat melanggar hukum

2) kualitas dari si pelaku

3) kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan

sesuatu kenyataan sebagai akibat.31

E. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam praktek apabila seorang pengemudi kendaraan bermotor menabrak orang

yang mengakibatkan korbannya meninggal, banyak orang mengetahui kecelakaan

tersebut maka banyak orang mengeroyok sipelaku, sehingga babak belur, maka

timbul adanya beberapa “culpa delicten”, yaitu tindak pidana yang berunsur culpa

atau kurang berhati-hati, tetapi dalam kenyataannya hukuman yang dijatuhkan

kepada sipelaku tidak seberat seperti hukuman terhadap “doleuze delicten’, yaitu

30 PAF. Lamintang, Op, Cit., hlm 184
31 Ibid.
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tindak pidana yang berunsur kesengajaan.32 Dalam Pasal 359 KUHP, yang

berbunyi: “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang

dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu

tahun”. Adapun unsur-unsur dari Pasal 459 ini adalah:

a. Adanya kesalahan atau kelalaian.

Kesalahan merupakan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu

dapat dipertanggungjawabkan. Dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam

kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan adalah orang yang menghendaki dan

orang yang mengetahui. Kesengajaan ada 3 bentuk yaitu;

1) sengaja sebagai maksud (opzet als oogemerk)

2) segaja sebagai kepastian (opzet bij zekerheids)

3) sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids)

Berbuat salah karena kelalaian disebabkan karena tidak menggunakan

kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan itu seharusnya ia gunakan,

kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan /bertindak kurang terarah dan

tidak mendukga secara nyata akibat fatal dari tindakan yang dilakukan.

b. Menyebabkan matinya orang lain yang harus dipengaruhi oleh 3 syarat;

1) adanya wujud dari perbuatan.

2) adanya akibat berupa matinya orang lain

3) adanya hubungan klausula antara wujud perbuatan dengan akibat kematian

orang lain.

32 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Politeie, Bogor, 1991, hlm 148
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Matinya orang dalam Pasal ini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa,

akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang

berhati-hati atau lalainya terdakwa (culpa), maka pelaku tidak dikenakan Pasal

tentang pembunuhan (Pasal 338 atau 340 KUHP). Pasal ini menjelaskan

bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian sipembuat dengan

tidak menyebutkan perbuatan sipembuat tetapi kesalahannya.

Selanjutnya dalam Pasal 360, dinyatakan bahwa :

(1) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum
dengan hukum penjara selama-lamnya lima tahun atau hukuman kurungan
selama-lamnya satu tahun

(2) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa
sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan
jabatannya atau pekerjaanya sementara, dihukum dengan hukuman penjara
selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya
enam  bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4500,-

Adapun unsur-unsur dari Pasal 360 KUHP adalah;

1) Adanya kesalahan

Kesalahan merupakan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu

dapat dipertanggungjawabkan. Dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam

kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan adalah orang yang menghendaki dan

orang yang mengetahui. Kesengajaan ada 3 bentuk yaitu;

a) sengaja sebagai maksud (opzet als oogemerk)

b) segaja sebagai kepastian (opzet bij zekerheids)

c) sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids)

2) Menyebabkan orang lain terluka

Terlukanya orang lain dapat berupa luka ringan dan luka berat. Luka berat

dapat dilihat sebagaiman diatur dalam Pasal 90 KUHP:



32

a) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh

sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.

b) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau

pekerjaan pancarian

c) kehilangan salah satu panca indra

d) mendapat cacat berat

e) menderita sakit lumpuh

f) terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih

g) gugur atau matinya seorang perempuan

Bentuk-bentuk kecelakaan lalu lintas di jalan raya di dalam Undang-Undang

No.14 Tahun 1992, secara tegas tidak diatur, namun tentang peristiwa kecelakaan

lalu lintas secara tegas telah diatur pada bagian keempat dari Undang-undang

dimaksud.  Undang-undang ini mengatur tentang asas dan tujuan lalu lintas,

pembinaan, Prasarana, terminal, kendaraan, pengemudi, asuransi, angkutan dan

ketentuan pidana. Pasal 27, mengatakan bahwa :

“Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat pertiwa kecelakaan lalu

lintas wajib menghentikan kendaraan, menolong orang yang menjadi

korban kecelakaan dan melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat

Polisi Negara Republik Indonesia”.

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kewajiban pengemudi untuk

menolong korban kecelakaan yang memerlukan perawatan harus diutamakan.

Disisi lain undang-undang ini memberikan kelonggaran atau dispensasi bagi

pengemudi kendaraan yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya,
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yaitu apabila pengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan memaksa artinya

suatu keadaan yang dapat membahayakan keselamatan atau jiwa pengemudi

apabila menghentikan kendaraan untuk menolong sikorban, namun keadaannya

tetap diwajibkan untuk segera melaporkan peristiwa kecelakaan lalu lintas

tersebut atau segera melaporkan dirinya kepada pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia terdekat.

Lebih lanjut undang-undang ini mengatur secara tegas tentang tanggungjawab

pengemudi dan/atau pemilik kendaraan bermotor terhadap peristiwa kecelakaan

lalu lintas yang melibatkan mereka, seperti :

1) Apabila korban meninggal dunia, maka pengemudi dan/atau pemilik

kendaraan bermotor wajib memberikan bantuan kepada ahli waris dari korban

berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman;

2) Apabila korban cidera, maka pengemudi dan/atau pemilik kendaraan bermotor

wajib memberikan biaya pengobatan;

Namun ada pengecualian diberikan undang-undang, yaitu pengemudi dan/atau

pemilik kendaraan bermotor tidak wajib memberikan biaya kepada korban

dan/atau ahli waris korban, apabila peristiwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi

karena adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar

kemampuan, disebabkan prilaku korban sendiri atau pihak ketiga, maupun

disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan

pencegahan. Pengertian keadaan memaksa dalam hal in adalah peristiwa yang

tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan pengemudi untuk menelakkan

kejadian kecelakaan lalu lintas.


